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La sort del meu destí /
La suerte de mi destino
ISIDRE ESTEVE
Ara Llibres / Now Books
151 / 143 pàgs. 16,95 euros
Un platet d’olives i una ampolla
d’aigua amb gas… I li va sem-
blar un banquet! Era el primer
cop que sortia de la UCI després
d’un terrible accident: el gran mo-
torista català havia guanyat la
cursa de la mort i es posava a
competir en la de discapacitats,
amb una voluntat exemplar.

El rellotger de Creixells
JOSEP PLA
Destino
105 pàgs. 16,50 euros
El Rellotger de Creixells, bando-
ler de l’Empordà entre 1872 i
1876, havia fascinat de petit l’au-
tor d’El quadern gris. Amb els
anys es posà a investigar sobre el
terreny. El resultat, de sempre en
el volum 38 de les Obres comple-
tes, té ara vida pròpia. Qui vul-
gui un (tot) Pla més íntim, el té
ara en castellà en un sol volum
per primer cop: Notas y dietarios.
(Backlist, 1.438 pàgs. 45 euros).

Josep Maria Planes
JORDI FINESTRES
Pòrtic
327 pàgs. 20 euros
Director d’El be negre, el cronista
més rutilant de les nits de Barcelo-
na, pioner del periodisme d’inves-
tigació a Catalunya… però això
darrer li va costar set trets dels
anarquistes el 1936, amb 29 anys.
Exhaustiu treball d’una de les
grans plomes de la República.

Jaume I
FERRAN SOLDEVILA
Base
160 pàgs. 14 euros
Els 800 anys del naixement del
Conqueridor ha facilitat l’incre-
ment de biografies del Monarca
pancatalanista, fins fa poc re-
duïdes gairebé a la canònica i ara
recuperada de Soldevila. Un pèl
menys nacionalista i religiós,
però més messiànic, és el retrat
del Monarca que en fa Stefano

Cingolani (Edicions 62, 22,50 eu-
ros). Molt ben il·lustrat i contex-
tualitzat apareix en l’obra de Jo-
sep Furió (Bromera, 45 euros),
mentre que Mari Carme Roca se
centra en la seva complexa rela-
ció amb el sexe contrari (Les do-
nes de Jaume I. L’Esfera dels Lli-
bres, 24 euros). I la versió del
Monarca? Doncs en un exercici
inusual per a un rei de l’època
també és possible gràcies a El lli-
bre dels fets (Proa, 25 euros).

El cuaderno de Rutka
RUTKA LASKIER
Suma
164 pàgs. 14,95 euros
“¡Dios mío!, ¿qué será de noso-
tros? Bueno, Rutka, has debido de
volverte loca: si Dios existiera no
permitiría que seres humanos fue-
sen arrojados vivos a hornos cre-
matorios”. Amb aquesta lucidesa
l’Anna Frank polonesa va escriu-
re, als 14 anys, els 60 folis que va
fer abans de morir a Auschwitz.
Frapant el xoc entre somnis pro-
pis de l’edat i la realitat.

Memòries. Història d’una
convicció (1930-1980)
JORDI PUJOL
Proa
400 pàgs. 26 euros
El periodista Manuel Cuyàs ha
posat en paper els records del que
durant 24 anys va ser president de
la Generalitat. “El fill d’en Floren-
ci i la Maria” va dels palaus polí-
tics (desvetlla les tortures que va
patir el 1960, el seu objectiu amb
Banca Catalana...) a les cabanes
familiars.

No ser Dios
GIANNI VATTIMO
Paidós
250 pàgs. 18 euros
El matrimoni entre el filòsof ita-
lià i l’escriptor Piergiorgio Paterli-
ni ha donat aquest seguit de re-
cords de l’autor de La sociedad
transparente, on en capítols-pín-
doles parla dels seus desconeguts
intents de ser novel·lista, de la
seva homosexualitat, dels mes-
tres, del seu admirat Heidegger...

C. G.

Costa i turó, seny i rauxa,
Barça i Espanyol, Gene-
ralitat i Ajuntament de
Barcelona (fins fa quatre

dies)... Catalunya s’ha construït
amb un particular ying i yang
que, portat al gènere dels savis, bé
podrien escenificar a les llibreries
la biografía del filòleg Martí de
Riquer (Martí de Riquer. Viure la
literatura) i els records de l’histo-
riador i advocat Josep Benet (Me-
mòries I. De l’esperança a la desfe-
ta. 1920-1939), mort als pocs dies
de la sortida del llibre.

Hi ha dos punts d’intersecció
entre els personatges, ambdós
temporals i ambdós força als ex-
trems de la seva vida. Un es va
produir, sense ells saber-ho pot-
ser, a mitjans dels anys trenta: Ri-
quer, a banda de freqüentar al-
tres cercles, també es belluga lla-
vors entre els de component cata-
lanista: col·labora a La Publicitat
i a Mirador i no té problemes per
defensar que el bilingüisme signi-
fica l’anorreament del català, per
exemple. Benet va ser des de sem-
pre catalanista: ho ha viscut a ca-
sa i també al monestir de
Montserrat, on entra com a esco-
là i s’hi quedarà set anys, de 1927
a 1934. Tan militant és que inten-
ta promoure un boicot entre els
companys del cor al rei Alfons
XIII, que visitava l’abadia amb
Primo de Rivera. Tenia nou anys.

L’altra connexió és de l’estiu
de 1978, quan Benet demana a
Martí de Riquer, senador per de-
signació reial, que entri a formar
part del grup de l’Entesa dels Ca-
talans. Entremig, dos mons.

Els dos llibres expliquen la dis-
tància, sense explicitar-la. El de

Riquer, elaborat per Cristina Ga-
tell (jove seva) i Glòria Soler, és la
vida del dissetè membre d’un lli-
natge català que acabarà amb tí-
tol nobiliari (comte); una família
on es parlava castellà, se sentien
còmodes amb Primo de Rivera i
veien malament la República fins
que el fill, Martí, acabarà passant-
se al bàndol nacional durant la
guerra. Amb els anys, i malgrat
els seus contactes inicials amb el
falangisme, anirà separant-se’n
sota una premissa personal (en
relació amb la seva consciència,
amb la lleialtat als seus alum-
nes...). Molt documentada, a par-
tir dels arxius del mateix Riquer,
apareix més l’home públic, el que
viu el títol de l’obra, que la perso-
na.

La clau de volta del llibre (i de

la vida, potser) de Benet està en
la seva condició de fàmul, el que
servia la taula dels seus com-
panys pensionistes. L’home que
supera les seves circumstàncies,
futur agitador cultural i polític,
es va diluint davant l’home que
explica fets històrics, sempre
molt entenedors i que salten a
l’actualitat.

Són dos títols i dues vides ne-
cessaris, ni que sigui per entendre
d’on ve aquesta passió a Catalu-
nya per la cuina de mar i munta-
nya.

Martí de Riquer. Viure la literatura.
C. Gatell i G. Soler. La Magrana. 582
pàgs. 29 euros.

Memòries. De l’esperança a la desfeta
(1920-1939). Josep Benet. Edicions
62. 498 pàgs. 25 euros.

Cuina de mar i muntanya
Biografies i memòries

Els anys trenta van separar molts trajectes personals.

Jaume I.
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Mil cretins / Mil cretinos
QUIM MONZÓ
Quaderns Crema / Anagrama
174 / 176 pàgs. 11 / 15 euros

La crepitació del títol és un in-
sult precís i sonor i l’autor n’admet
diverses lectures. De nou apareix
bocabadat per la realitat, que con-
templa fins que adquireix dimensió
literària. L’èxit de la Fira de
Frankfurt no ha eixugat la ploma
del contista, que ara afegeix a les
seves clàssiques píndoles d’ironia
l’ombra amenaçadora del pas del
temps.

L’aprenentatge
de la soledat
DAVID VILASECA
Tres i quatre
436 pàgs. 22 euros

Si fos una pel·lícula seria Vérti-
go, per lesrepeticions amb què
avança l’argument. El premi An-
dròmina de narrativa 2007 recrea
els esquinçaments emocionals
d’un jove homosexual.

100 contes morals
JOAN BARRIL
Amsterdam
206 pàgs. 18,90 euros

Històries arrencades “d’escol-
tar i mirar el carrer”. La seva reco-
neguda facilitat metafòrica també
l’ha utilitzada a Sobre la distància
(Edicions 62, 18 euros), on aboca
les seves conclusions sobre la llu-
nyania entre Catalunya i Espanya.

Pinyols d’aubercoc
EMILI MANZANO
L’Avenç
130 pàgs. 17 euros

Conegut pels seus programes
de lectura a la televisió, Manzano
canvia per primer cop de bàndol.
El tronc de l’arbre són Mallorca i
un secret de família; les branques,
la recuperació del lèxic familiar i
la necessitat de viatjar a París.

El secret del brigadista /
El secreto del brigadista
ANDREU CLARET
Columna / Planeta
208 / 272 pàgs. 21 euros

Barbara Stein investiga la de-
saparició del seu avi, brigadista
nord-americà, a la batalla de
l’Ebre. Aquest fil permet al veterà
periodista rememorar els fets de la
matança de La Fatarella.

Crist de 200.000 braços
AGUSTÍ BARTRA
Lleonard Editors
200 pàgs. 12 euros

Els 200.000 braços són els dels
100.000 homes que omplien el
camp de concentració francès
d’Argelers, republicans catalans
exiliats. La història concreta de
quatre d’ells simbolitza la sensa-
ció de derrrota i fracàs d’aquell
moment que, amb mestria i sensi-
bilitat de poeta, va recrear l’escrip-
tor. La reedició celebra el centena-
ri del seu naixement.

La nau
PAU PLANAS
Amsterdam
95 pàgs. 14 euros

D’“utopia negativa” i profecia
amb regust literari ben kafkià és
com l’autor i algun crític, respecti-
vament, han qualificat aquest de-
but literari amb premi (el Just Ca-
sero): la història d’una nau amb
200 passatgers que viatja per l’es-
pai amb destinació a un món pla-
nificat al mil·límetre...

Coses que passen
a Barcelona quan
tens 30 anys
LLUCIA RAMIS
Columna
228 pàgs. 17 euros

Una envejable capacitat meta-
fòrica d’alta densitat irònica carac-
teritza el debut d’aquesta periodis-
ta de 30 anys, membre del que ella
bateja com “generació Ikea”. Un
relat que explica la dificultat de
ser fills de la Transició, educats en
la llibertat i l’abundància, i alhora
assumir responsabilitats.

G. P. V.

Mallorca és una fusta
noble corcada per
l’especulació urba-
nística, que en devas-

ta els paisatges físics, històrics i
morals. Biel Mesquida (Caste-
lló de la Plana, 1947) es conside-
ra fill d’aquest bocí de món an-
corat a la Mediterrània i se’n
dol. La veu crítica del biòleg,
escriptor i guionista ha enfilat
un reguitzell de premis que van
des del Ciutat de Barcelona i el
de la Crítica, per Excelsior o el
temps escrit (1995), fins al Na-
cional de Literatura 2006 per
Els detalls del món. A Acrollam,
Mesquida desplega les seves ar-
mes, la sàtira i l’enginy, per con-
demnar l’explotació sense escrú-
pols del territori. Un drama en
99 actes breus on desfilen trafi-
cants immobiliaris, fiscals cor-
ruptes i adolescents que tren-
quen cors per email. I tot a la
velocitat del llamp, esmunyint-
se pels racons més íntims —i a

voltes més ronyosos— de la vi-
da. L’autor treballa el llenguat-
ge amb precisió d’orfebre per a
oferir una joia que reflecteix la

llum i les contradiccions de la
perla Maiorica.

Acrollam. Biel Mesquida. Empú-
ries. 235 pàgs. 19 euros

Especulació en 99 actes
Narrativa catalana

Quim Monzó.

Una pagesa del pla de Mallorca. / TOLO RAMON
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