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L L I B R E S  R E C O M A N AT SSEGONA ÈPOCA
GENER 2003

Jordi Puntí: Animals tristos, Empúries, Barcelona, 2002.
Jordi Puntí (Manlleu, 1967). L'any 1998 va publicar Pell d'armadillo (Proa), que
va merèixer el Premi de la Crítica Serra d'Or. Forma part del col·lectiu Germans
Miranda. Ha traduït obres de Daniel Pennac, Amélie Nothomb i Paul Auster, entre
d'altres. Col·labora habitualment a les pàgines d'El País i a l'emissora RAC-1.
Animals tristos presenta un mosaic extraordinari de personatges que són víctimes
del fràgil equilibri de l'amor. Trenades dins la mateixa atmosfera, les històries que

componen aquesta comèdia humana ens revelen
amb precisió les petites grans sotragades que
amaga la vida de parella: il·lusions i ressentiments,
records funestos i teràpies contra la solitud, fracas-
sos latents i existències somortes com un diumen-
ge a la tarda animen aquesta retaule de la
Barcelona actual. Quatre anys després del seu
primer recull, Pell d'armadillo, tan celebrat pels lec-
tors i la crítica, Jordi Puntí confirma ara la seua
maduresa literària. Amb una prosa dúctil i preci-
sa, vesteix els seus personatges amb ironia i ten-
dresa, i alhora els despulla amb una aguda ca-
pacitat d'observació. Sota la seva mirada, tots ells
conflueixen en la trsitesa insondable que els inun-
da després de l'amor. Tal com ja diagnosticaven
els antics: Post coitum, animal triste.

Stanislaw Jerzy Lec: Pensaments despentinats, Edicions Brosquil, València, 2003,
traducció i edició de Guillem Calaforra i Ewa Lukaszyk.
Stanislaw Jerzy Lec (L'viv, 1909). Des de 1929 escriu en revistes literàries de
Cracòvia i Varsòvia. Empresonat pels nazis, escapa i s'uneix als partisans, per als
qui fa de redactor de paperassa subversiva. Després de la guerra comença a pu-
blicar poesia i sobretot la seua particular literatura satírica en forma d'aforisme,
que li va donar fama en vida i no pocs problemes amb el règim stalinista, que de
tota manera el tolerà. Entre 1950 i 1952 va viu-
re a Israel. Va morir a Varsòvia l'any 1966. Aquest
llibre presenta la primera traducció catalana dels
Pensaments despentinats d'un dels més importants
autors d'aforismes dels segle XX. En conjunt, es
tracta de petites obres mestres, veritables sagetes
literàries que desemmascaren satíricament els vicis
i mistificacions del món en què vivim, moralitzen
amb humor bròfec o amb ironia refinadíssima, i
juguen amb el llenguatge fins més enllà del virtuo-
sisme més sorprenent. Hereu destacat de l'acide-
sa genial de Karl Kraus, Lec esquivà la censura
amb uns textos minúsculs i inquietants, i amb una
intel·ligència que descontrueix de manera magis-
tral el poder i l'estupidesa de la societat orwelliana
-la seua i la nostra.

Horacio Silva (València, 1950) és catedràtic de la Facultat de Belles Arts de la Universitat
Politècnica de València. Com ha escrit Rafael Prats Rivelles, després d’una primera etapa
d’iniciació adscrita a una mena d’expressionisme matèric i colorista, Horacio Silva desen-
volupa un realisme minuciós, quasi fotogràfic, pròxim a l’hiperrealisme, al qual atorga accents
surreals i intencions critiques, entre la ironia i el sarcasme, fet que l’apropa a pintures pre-
ocupades per les qüestions socials. Durant tota una dècada, des de començaments dels
anys setanta, la seua pintura es va acollir a aquesta mena d’hiperrealisme màgic, com
alguns la denominaren. L’any 1981, canvià tota la seua concepció pictòrica, amb un nou
llenguatge d’accent expressionista, on el gest i el moviment adquirien tota la seua dimen-
sió protagonista, amb evocacions dels universos cubistes i futuristes.


