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Vida imperial
en la ciudad esmeralda
RAJIV CHANDRASEKARAN
RBA
365 pàgs. 21 euros
Apassionant radiografia de les
raons que han originat el desas-
tre d’Iraq després de la invasió.
El redactor en cap del diari The
Washington Post ha estat testimo-
ni directe de la inexperiència i de
l’aïllament il·lusori en el qual vi-
vien al mateix Bagdad els gestors
triats per l’Administració de
Bush per gestionar la crisi.

El mundo en el oído.
El nacimiento de la
música en la literatura
RAMÓN ANDRÉS
Acantilado
575 pàgs. 28 euros
L’oïda té una lògica a la qual no
li calen paraules. Poeta, músic i
assagista, l’autor proposa una mi-
rada erudita i sensible per la llar-
ga història de l’empremta cultu-
ral del so i de la música a la cultu-
ra humana.

El meu ofici
JOSEP MARIA ESPINÀS
La Campana
163 pàgs. 14 euros
El gran caminant de les lletres
catalanes s’endinsa aquí en l’inte-
rior del seu ofici, l’escriptura,
amb un seguit d’interessants re-
flexions lúcides i a cops humorís-
tiques sobre la crítica, els lectors,
l’ambició o les emocions.

McMafia. El crimen
sin fronteras
MISHA GLENNY
Destino
384 pàgs. 19,50 euros
Vivim una edat de l’or de la
màfia gràcies a les enormes en-
grunes d’una globalització que
permet al crim organitzat expan-
dir els seus tentacles a tot el món.
Ho explica i analitza aquest pe-
riodista britànic d’origen rus que
va interessar-se pel tema després
de més de 20 anys de recórrer
l’Europa de l’Est per a la BBC.

Miquel Barceló.
Al bell mig del camí
de la nostra vida
DORE ASHTON
Galaxia Gutemberg
212 pàgs. 33 euros
La gran crítica nord-americana
s’endinsa en la trajectòria del pin-
tor mallorquí oferint en el llibre,
també traduït al castellà, interes-
sants reflexions sobre el valor del
seu treball en l’ampli context de
la tradició pictòrica occidental.

Històries del senyor X.
PERE SABORIT
Elipsis
309 pàgs. 18 euros
“Segons X, cal aprendre per sa-
ber qui mana”. Per saber què pen-
sa X cal llegir aquest llibre irònic
i lúcid, a mig camí entre l’assaig,
el microconte i el recull d’aforis-
mes sobre la societat d’avui.

Elogiemos ahora
a hombres famosos
JAMES AGEE /
WALKER EVANS
Backlist
512 pàgs. 23 euros
Mort als 45 anys, el qui fou guio-
nista de La reina d’Àfrica, James
Agee, i el gran fotògraf de la de-
pressió nord-americana dels anys
trenta, Walker Evans, van confec-
cionar una de les millors radiogra-
fies sobre la gran crisi que va patir
EUA a les zones agràries, que s’ha
acabat convertint en un dels grans
clàssics del periodisme, ara feliç-
ment reeditat.

No pensis en un elefant.
Llenguatge i debat polític
GEORGE LAKOFF
Viena
184 pàgs. 15,80 euros
“No seria millor tenir un presi-
dent que, quan encetés una guer-
ra, tingués present un pla per res-
tablir la pau?” Aquesta suggerèn-
cia de l’autor, conegut lingüista
de Berkeley, és un dels exemples
que proposa per contrarestar els
paranys del llenguatge de la dre-
ta més conservadora. Analitza el
cas nord-americà, però és d’apli-
cació al nostre país.

La gran ilusión:
las grandes obras
de Albert Einstein
STEPHEN HAWKING
Crítica
1.200 pàgs. 29,90 euros
Un dels genis actuals de la cièn-
cia reuneix i comenta alguns dels
textos més importants del cientí-
fic que féu el descobriment més
important del segle XX: la teoria
de la relativitat. A més dels tre-
balls purament tècnics també s’in-
clouen reflexions filosòfiques i
polítiques que donen una visió
complementària del geni dels
llargs cabells blancs.

Obesos y famélicos
RAJ PATEL
Los libros del lince
374 pàgs. 23 euros
Amb el subtítol El impacto de la
globalización en el sistema alimen-
tario mundial, el Naomi Klein de
la matèria demostra que el que es
cultiva i el que es menja pertany
a unes poques multinacionals.

Bolaño salvaje
EDMUNDO PAZ SOLDÁN /
GUSTAVO FAVERÓN (eds.)
Candaya
504 pàgs. 24 euros
Llibre col·lectiu sobre l’univers
literari i personal de l’escriptor
xilè Roberto Bolaño (1953-2003)
de la mà dels autors Juan Villo-
ro, Chris Andrews, Enrique Vila-
Matas i Carmen Boullosa.

Vida privada
de los impresionistas
SUE ROE
Turner
408 pàgs. 24 euros
Anècdotes, converses, enemis-
tats, descobriments, confidèn-
cies... Un fresc de l’ambient i la
trajectòria del grup d’artistes que
al París de finals del segle XIX va
revolucionar la cultura.

Els evangelis apòcrifs
ARMAND PUIG
Proa
532 pàgs. 25 euros
Primer volum d’una celebrada
edició divulgativa dels evangelis
que l’Església no considerà canò-
nics, però que estan a la base de
moltes de les històries i les llegen-
des del cristianisme que co-
neixem.

Les fronteres de la Jihad
JEAN-PIERRE FILIU
Edicions de 1984
306 pàgs. 18 euros
Historiador i arabista, l’autor
analitza el fenomen d’Al-Qaida i
el seu intent per ocupar diferents
territoris fent un repàs a les Ji-
hads de la resistència anticolo-
nial i també a les més properes de
Txetxènia o Afganistan.

La fecundación
de las orquídeas
CHARLES DARWIN
Laetoli
312 pàgs. 19 euros
Primera traducció al castellà
d’aquesta fonamental obra que
el gran naturalista va publicar el
1877 i que ara serveix per obrir la
nova Biblioteca Darwin.

CATALINA SERRA

La digestió del Fòrum
2004 ha estat pesada i
fins ara no han començat
a pair-se el resultats d’un

projecte i un model de ciutat que
les successives crisis polítiques i
d’infraestructures han deixat en
entredit. Dos llibres han volgut
posar el dit a la llaga i es podria
dir que han fet sang. Un era més
previsible, ja que ve de la mà de
la veu crítica més mediàtica dels
últims anys: l’antropòleg Manuel
Delgado, que al seu llibre La ciu-
dad mentirosa recull les crítiques
més radicals respecte a una ciutat
que ell assegura que ha donat l’es-
quena als més desfavorits per re-
galar l’espai públic a un turisme
global i quasibé amoral. L’altre
ha resultat més sorprenent, ja
que llança un míssil que apunta
a la línia de flotació d’un cert
cofoisme socialista que ha vol-

gut dominar el discurs sobre la
ciutat a les darreres dècades.
Porta per títol La vocació de mo-
dernitat de Barcelona, i el seu au-
tor és Joan Ramon Resina, pro-
fessor a Stanford, combina la
reflexió sobre la història recent
de Barcelona a partir de la litera-
tura amb l’anàlisi de les políti-
ques i les ideologies que han do-
minat aquests canvis.

I, vés per on, un dels protago-
nistes d’aquests canvis en l’àmbit
cultural, Ferran Mascarell,
s’apunta, amb Barcelona y la mo-
dernidad, a les crítiques al Fòrum
encara que el seu objectiu és rei-
vindicar l’esperit de la transició.

A tot això, la reflexió no s’aca-
ba aquí ni molt menys. En el
camp de l’urbanisme els últims
estudis també són sucosos. Desta-
ca l’interessantíssim estudi La
quiebra de la ciudad popular, de
José Luis Oyón, molt documen-

tat i amb abundància de plànols i
gràfics, sobre com el moviment
obrer entre 1914 i 1936 va influir
en el disseny de l’espai urbà. És
un període que aborda a la seva
obra pòstuma el catalanòfil Da-
vid H. Rosenthal a Banderes al
vent! des d’una perspectiva social
i política més àmplia. De com va
acabar, o més aviat de l’impacte
que el seu fracàs tingué a la ciu-
tat, n’és una mostra Barri xino.
Una crònica de posguerra, on Se-
bastià Sorribes va fer un sentit
exercici de memòria.

I tornant al present, resulta
interessant Deu lliçons sobre Bar-
celona, el recull de les classes d’ur-
banisme que entre 1975 i 1983 va
donar l’arquitecte Manuel de So-
là-Morales que ara s’han recupe-
rat en una edició exquisida i gens
pretensiosa.Tot un plegat de pro-
postes per ajudar a veure cap on
va Barcelona i obrir el debat so-

bre si ha de canviar, o no, de
rumb.

La ciudad mentirosa. Manuel
Delgado. Libros de la Catarata.
242 pàg. 18 euros.

La vocació de modernitat de
Barcelona. Auge i declivi d’una
imatge urbana. Joan Ramon Resi-
na. Galaxia Gutenberg. 316 pàg.
29,90 euros.

Barcelona y la modernidad:
La ciudad como proyecto de cultu-
ra. Ferran Mascarell. Gedisa. 96
pàg. 13,50 euros.

Deu lliçons sobre Barcelona.
Manuel de Solà-Morales.
COAC. 584 pàg. 30 euros.

La quiebra de la ciudad popu-
lar: espacio urbano, inmigración y
anarquismo en la Barcelona de en-
treguerras, 1914-1936. Ediciones
del Serbal. 542 pàg. 30 euros.

Banderes al vent. La Barcelo-
na de les utopies, 1914-1936. Da-
vid H. Rosenthal. Meteora. 359
pàg. 19 euros.

Barri xino. Una crònica de
postguerra. Sebastià Sorribas.
Editorial Base. 336 pàg. 19,50 eu-
ros.

Quo vadis Barcelona?

Josep Maria Espinàs.

Stephen Hawking.

Han calgut quatre anys per poder reflexionar críticament sobre el que va suposar el Fòrum 2004, el recinte del qual apareix a dalt. / CARLES RIBAS
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Acció de gràcies /
Acción de gracias
RICHARD FORD
Empúries / Anagrama
575 / 774 pàgs. 29 euros
Creu que ho té tot, però li diag-
nostiquen càncer i la dona l’aban-
dona... el dia abans d’Acció de
Gràcies. Aquest antiheroi de clas-
se mitja reflecteix la societat
nord-americana pocs mesos
abans del fatídic 11-S en l’última
peça d'una trilogia àcida i políti-
ca sobre els últims 25 anys dels
EUA.

Memorias de
un puerco espín
ALAIN MABANCKOU
Alpha Decay
141 pàgs. 23 euros
Un porc espí esmola les punxes
per cometre una sèrie d’assassi-
nats rocambolescos a petició del
seu doble humà. Irònica i trucu-
lenta, aquesta paròdia d’una lle-
genda popular africana va repor-
tar el premi Renaudot 2006 a l’es-
criptor congolès.

Trece lunas
CHARLES FRAZIER
Alfaguara
512 pàgs. 21'50 euros
Una clau, un mapa i un cavall.
Això i molt de valor és l’únic que
li cal a un adolescent per arribar
a convertir-se en el mític líder
blanc dels indis cherokee. El crea-
dor de Cold Mountain s’inspira
en el defensor dels nadius nord-
americans William Holland Tho-
mas per compondre una crònica
d’aventures, honor i desencants
que recrea la història dels EUA.

Últimas sesiones
con Marilyn
MICHEL SCHNEIDER
Alfaguara
433 pàgs. 23 euros
Les curves més eròtiques del se-
gle XX van jaure en el divan de
la psicoanàlisi abans de provar la
fredor definitiva del marbre. El
melòman i escriptor nord-ameri-
cà es capbussa en aquestes últi-
mes sessions de teràpia per a des-
xifrar el misteri de la vida i la
mort de l’ambició rossa. Crònica
novel·lada sobre el mite.

Quasi la lluna /Casi la luna
ALICE SEBOLD
Bromera/ Mondadori
301/279 pàgs. 19'90 euros
“Al cap i a la fi, matar la meva
mare va ser senzill”. Aquest és el
punt de partida d’una història
que transcorre en les 24 hores
posteriors a l’assassinat d’una an-
ciana amb demència senil. Un re-
lat de crim i redempció impreg-
nat per un subtil humor negre de
l’autora de Des del meu cel, que
tracta de la desintegració fami-
liar després d’una mort violenta.

Ángeles rebeldes
ROBERTSON DAVIES
Libros del asteroide
353 pàgs. 19'9 euros
La Universitat de San Joan i l’Es-
perit Sant esdevé l’escenari d’obs-
cures intrigues quan rep el llegat
insòlit d’un dels col·leccionistes
d’art més grans del segle XX. En
aquest joc de cobdícies, la vida
acadèmica i el mecenatge es com-
binen amb l’alquímia, la tradició
gitana i el món dels lutiers. Prime-
ra peça de Trilogía de Cornish de
l’autor d’El cinquè en discòrdia.

L’estranya / La extraña
SÁNDOR MÁRAI
Empúries / Salamandra
131/151 pàgs. 13 euros
Un professor en busca del sentit
de la vida truca la porta d'una
desconeguda amb la que s'ha
creuat a l’hotel. Aquest text de
1934 del pare de L’última troba-
da explora el misteri de l'amor
com a preludi de la destrucció.

Casa desolada
CHARLES DICKENS
Valdemar
1088 pàgs. 36 euros
La inoperància del sistema judi-
cial victorià va sumir en l’absolu-
ta misèria a infortunats com els
que resideixen a la casa del títol.
Una de les obres de l’escriptor
britànic on critica més acarnissa-
dament les institucions i reivindi-
ca el triomf social dels humils.

Botchan
NATSUME SOSEKI
Impedimenta
240 pàgs. 19 euros
El Dickens japonès novel·la amb
sarcasme i humor àcid els seus
anys de professor en una escola
rural on uns alumnes asilvestrats
li fan la vida impossible.

Història universal
de Paniceiros
XUAN BELLO
Adesiara
206 pàgs. 18 euros
Als sis anys d’aparèixer en àstur
ho fa la versió catalana d’aques-
ta crònica de la vida rural en una
petita aldea, que ho és també de
l’amor envers la pròpia llengua.

GLÒRIA PALLARÈS

Jueu i jove. Cap de cartell de
les últimes lletres nord-ame-
ricanes i una de les 50 perso-
nes més atractives segons

People. Michael Chabon (Wa-
shington, 1963) cabalca la cresta
d’un tsunami d’autors jueus que
arrassen als EUA seguint l’este-
la de Philip Roth i Isaak Bashe-
vis Singer, el Nobel yiddish.

Amb la pulsió rítmica d’una
ona, les obres de Chabon retor-
nen a temes com el divorci, la
paternitat, la dificultat d’inte-
gració social dels jueus i l’arse-
nal inesgotable de l’Holocaust.
Hi retornen per la necessitat de
comprendre i pel desig d’orde-
nar la memòria personal i la
col·lectiva. “Tots som detec-
tius, tots busquem un significat

per a tot”, sentencia l’autor.
Chabon va debutar el 1988

amb Los misterios de Pittsburg i
va obtenir el Pulitzer 2001 amb
Las asombrosas aventuras de Ka-
valier y Clay, novel·la sobre un
superheroi de còmic (jueu, és

clar) que viatja a Europa per a
lluitar contra Hitler.

Ara, Chabon es pregunta
què passaria si els jueus s’hagues-
sin establert a Alaska després de
la II Guerra Mundial mentre
emplaça un detectiu alcohòlic i
fracassat a resoldre l’assassinat
del fill del rabí quan l’assenta-
ment està a punt de tornar a
mans nord-americanes. Tot ple-
gat en un còctel d’amor,
novel·la negra i intriga política
que explora els misteris de l’exi-
li. Una obra escrita des de la
terra promesa —per a ell ja
conquerida— de l’èxit.

El sindicat de policies jueus /
El sindicato de policía Yiddish.
Michael Chabon. Amsterdam /
Mondadori. 423 / 432 pàgs.
22,90 / 21,90 euros.

La terra promesa de l’èxit
Traduccions

Michael Chabon.
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La apuesta por
el decrecimiento
SERGE LATOUCHE
Icaria
280 pàgs. 21 euros
Un canvi de rumb total i radical
a la societat és el que proposa
aquest economista per a qui ha
arribat el moment d’aprendre a
decréixer i a relocalitzar.

Los bárbaros. Ensayo
sobre la mutación
ALESSANDRO BARICCO
Anagrama
256 pàgs. 17 euros
Anàlisi del declivi de la cultura
burgesa de l’esforç, en retrocés
davant la rapidesa de fenòmens
com Google.

Mil dies amb PM
JORDI MERCADER
La Magrana
270 pàgs. 18 euros
Sucosa crònica des de dintre de
com el PSOE va forçar la defenes-
tració de Pasqual Maragall.

La consciència que crema
EUDALD CARBONELL
Ara Llibres
165 pàgs. 18 euros
L’evolució humana no s’ha aca-
bat. El co-director del jaciment
d’Atapuerca tanca la seva tetralo-
gia sobre aquest tema amb una
crida a impulsar una revolució
que eviti el col·lapse de l’espècie.
Es tracta de forçar un canvi en la
manera de pensar i de gestionar
l’entorn per fer el pas de l’Homo
sapiens a l’Homo ex-novo.

Moriré, pero mi memoria
sobrevivirá
HENNING MANKELL
Tusquets
130 pàgs. 12 euros
El pare de l’inspector Kurt Wal-
lander deixa la seva famosa sèrie
policíaca per fer una emotiva crò-
nica personal de l’impacte que la
sida té a l’Àfrica, continent on
passa diversos mesos a l’any pro-
mocionant el teatre. El llibre, car-
regat de sentides històries huma-
nes, té pròleg de Desmond Tutu.

Joan Miró: Cosmogonies
d’un món originari
M.J. BALSACH
Galaxia Gutenberg
269 / 271 pàgs. 39 euros
Original i suggestiva mirada so-
bre els primers anys de la trajec-
tòria de Miró a través de la seva
relació amb la tradició en un sen-
tit fins ara inexplorat per molts
estudiosos. El llibre, que té tra-
ducció castellana a la mateixa
editorial, va guanyar el Ciutat de
Barcelona d’assaig.

La doctrina del xoc /
La doctrina del shock
NAOMI KLEIN
Empúries / Paidós
739 / 708 pàgs. 28 / 24 euros
Després del gran èxit de No logo,
la periodista canadenca torna a
la càrrega contra el capitalisme
salvatge analitzant ara com
aquest s’aprofita del xoc que pro-
voquen les desgràcies —des del
11-S al tsunami— per imposar
les seves extremes polítiques neo-
liberals.

MARTA COSTA-PAU

Josep Pla confessava que no
es cansava mai de llegir i
rellegir els Assaigs de Mon-
taigne (1533-1592) i citava

un dels seus apotegmes —“la
vie est ondoyante” (la vida és
ondulant)— com una de les re-
flexions més intel·ligents que
mai s’han escrit contra el fana-
tisme, el dogmatisme i la incom-
prensió. Tot i escrites al segle
XVI, les meditacions del Se-
nyor de la Muntanya, pou ines-
gotable de coneixements, són
avui de plena actualitat.

De traduccions al català i
castellà dels Essais n’hi ha diver-
ses, però les versions que publi-

quen Proa i Acantilado aporten
un indiscutible valor afegit.
D’una banda, Proa, amb el Lli-
bre Tercer dels Assaigs —amb
edició i traducció de Vicent Alon-
so, reconeguda amb el premi de
la Crítica Serra d’Or—, culmina
la publicació completa, per pri-
mera vegada en català, d’aquesta
magna obra del mestre del gène-
re assagístic.

Acantilado, amb el volum
Los ensayos (edició, traducció i
notes de J. Bayod Brau), presenta
l’obra segons l’edició de 1595 de
la filla adoptiva del pensador,
Marie de Montaigne, considera-
da avui la més fiable, ja que va
recollir les instruccions que l’au-

tor li va donar abans de morir.
Per coronar el pastís, la cirere-

ta la posa la biografia que va es-
criure Stefan Zweig sobre Mon-

taigne (Acantila-
do). Una excel·lent
manera per apro-
par l’assaig amb ma-
júscules de Mon-
taigne als qui enca-
ra el desconeixen o
per convidar els qui
ja l’han llegit a re-
buscar-hi nous co-
neixements sobre la
por, la solitud,
l’amor... En definiti-
va, a acumular sa-
ber per “aprendre a
viure i a morir”,
com feia Mon-
taigne.

Assaigs (Llibre
tercer). Michel de
Montaigne. Proa.
537 pàgines. 28 eu-
ros

Los ensayos. Mi-
chel de Montaigne. Acantilado.
1.728 pàgines. 58 euros

Montaigne. Stefan Zweig.
Acantilado. 11 pàgines. 14 euros

Per aprendre a
viure i a morir

Montaigne, traductor de la vida ondulant.

Alessandro Baricco.

Assaig
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Relatos
RUDYARD KIPLING
Acantilado
850 pàgs. 29 euros
L’autor d’El llibre de la selva
crea narracions concises i subtils
impregnades de l’aroma de l’Ín-
dia colonial i dels seus viatges
per l’Àsia i els EUA. Deliciós
equilibri entre el refinament bri-
tànic i l’exotisme del monsó.

Los Buddenbrook
THOMAS MANN
Edhasa
896 pàgs. 40,50 euros
La saga d’una família, amb trets
autobiogràfics, que transcorre al
llarg de quatre generacions i que,
segons l’autor, és “la història de
l’ànima de la burgesia alema-
nya”. Nova traducció de la prime-
ra obra de l’autor de La munta-
nya màgica i premi Nobel 1929.
Inclou un arbre genealògic i un
mapa de Lübeck.

No és país per a vells /
La carretera
CORMAC McCARTHY
Edicions 62 / Mondadori
275 / 240 pàgs. 18 / 19 euros
Amèrica no és el que era. O això
pensa l’ancià xèrif de No és país
per a vells, conflicte amb sang,
drogues i dos milions de dòlars i
portat al cinema amb Bardem os-
caritzat. A La carretera, un pare
i el seu fill sobreviuen a una catàs-
trofe: novel·la amb Pulitzer 2006
entre compassió i egoisme.

El salze cec i la dona
adormida
HARUKI MURAKAMI
Empúries / Tusquets
352 / 386 pàgs. 20 euros
La sensibilitat i el deliri de l’au-
tor japonès en 24 narracions sur-
realistes i humorístiques que s’en-
dinsen en la soledat, l’ànsia
d’amor i l’angoixa de personat-
ges estrafolaris, com homes de
gel i corbs animats. Éssers imagi-
naris amb problemes ben hu-
mans, de la ploma que ha revolu-
cionat la literatura nipona mo-
derna.

Divisadero
MICHAEL ONDAATJE
Alfaguara (català i castellà)
312 pàgs. 19,50 euros
Un pare, dues filles que en reali-
tat no són germanes i un jove
amb un passat enigmàtic con-
viuen a la Califòrnia rural fins
que un incident trasbalsa les se-
ves vides. Reflexió sobre el pes de
la memòria del reconegut autor
d’El pacient anglès.

Firmin
SAM SAVAGE
Columna / Seix Barral
232 / 224 pàgs. 16,5 euros
Firmin és l’opera prima de l’autor
i el nom d’una rata que simbolit-
za l’amor per la lectura. Incom-
près i abandonat per la seva famí-
lia, el peculiar rosegador ha de
buscar companyia. Una història

sobre la soledat de l’erudit i el
valor de l’amistat, ambientada
en una llibreria decadent del Bos-
ton de la dècada de 1960.

Petróleo
UPTON SINCLAIR
Edhasa
604 pàgs. 28,50 euros
La Califòrnia de 1920 és un món
turbulent i ambiciós corromput
pels escàndols polítics i econò-
mics. El Pulitzer 1943 la retrata a
través d’un audaç magnat del pe-
troli i el seu ingenu fill. Day-
Lewis protagonitza l’oscaritzada
adaptació de l’obra a la gran pan-
talla; la mateixa editorial la publi-
ca en butxaca (9,95 euros).

L’espectre se’n va /
Sale el espectro
PHILIP ROTH
La Magrana / Mondadori
271 / 254 pàgs. 18’9 euros
Última novel·la de la saga Zuc-
kerman on el vell escriptor, alter
ego de l’autor, s’enfronta a la prò-
pia soledat, l’ambició frustrada i
la impotència sexual en retornar
a Nova York després d’una llar-
ga absència. Darrer èxit del pre-
mi Pulitzer 1998 i etern candidat
al Nobel.

Les benignes /
Las benignas
JONATHAN LITTELL
Quaderns Crema / RBA
1.162 / 991 pàgs. 25 / 27 euros
Culte, homosexual, incestuós i ex-
terminador implacable de la SS.
El narrador d’aquesta història si-
nistra, aliè a la culpa i l’horror
dels crims que va cometre, ofe-
reix un testimoni esgarrifós i de-
tallista del nazisme. Obra mestra
premiada amb el Goncourt
2006.

Cinco novelas cortas
ANTÓN P. CHÉJOV
Alba
440 pàgs. 32 euros
Relats breus d’un autor que, se-
gons Nabokov, era “un velocista,
no un corredor de fons”. Els seus
personatges són cretins instruïts,
bojos profètics, funcionaris irò-
nics i petits dèspotes que es deba-
ten entre la indiferència i les ga-
nes de viure.

El caçador d’estels /
Cometas en el cielo
KHALED HOSSEINI
Amsterdam / Salamandra
356 / 382 pàgs. 18,20 / 19 euros
Un adolescent afganès traeix el
seu servent i company de jocs per
guanyar una competició d’estels i
demostrar que és un home, però
perd el trofeu important de veri-
tat: l’amistat.

El noi del pijama a ratlles /
El niño con el pijama de
rayas
JOHN BOYNE
Empúries / Salamandra
192 / 217 pàgs. 18 / 13 euros
El filferro espinós d’Auschwitz

separa el narrador, fill d’un exter-
minador de la SS, i Shmuel, un
jueu internat al camp. Visió infan-
til de l’Holocaust portada al cine-
ma i tot un best-seller de l’any.

Elefanta suite
PAUL THEROUX
Alfaguara
376 pàgs. 18,5 euros
I si l’Índia del ioga, l’encens i
Bollywood fos un malson? L’au-
tor de La costa dels mosquits si-
tua uns americans rics i despre-
vinguts a Bombai per reflexionar
sobre el xoc entre tradició i mo-
dernitat.

Versos de vida y muerte
AMOS OZ
Siruela
128 pàgs. 14,90 euros
La metaliteratura és la pedra an-
gular de l'última novel·la de l'au-
tor israelí, guanyador del premi
Príncep d'Astúries 2007. Un joc
de nines russes on la realitat i la
ficció s'acaben confonent.

Em dic vermell
ORHAN PAMUK
Bromera
499 pàgs. 22 euros
Novel·la en rosa i negre que mes-
cla intriga criminal i drama amo-
rós a la cort d’un sultà turc del
segle XVI. La tinta vermella és
un dels 20 narradors d’aquesta
obra del Nobel 2006.

La clivella / La grieta
DORIS LESSING
Edicions 62 / Lumen
238 / 264 pàgs. 19 euros
La premi Nobel 2007 continua
en peu de guerra contra el mas-
clisme i injecta una bona dosi
d’ironia a la seva particular re-
creació del mite d’Adam i Eva.

L’autora d’origen persa imagina
que els homes es diuen farsants i
les dones, fecundades per la llu-
na, clivelles.

A la platja de Chesil /
Chesil Beach
IAN McEWAN
Empúries / Anagrama
141 / 192 pàgs. 16 euros
“Eren joves, instruïts i verges”.
L’aclamat autor d’Expiació ini-
cia així la descripció sòrdida però
elegant de la nit de noces d’una
parella inexperta, anys abans de
la revolució sexual dels setanta.

La madre del capitán
Shigemoto
JUNICHIRO TANIZAKI
Siruela
170 pàgs. 16,90 euros
La mare del capità és una dona
de bellesa exquisida que, víctima
d’un engany, és separada del seu
ancià marit i el seu fill de quatre
anys. Amb aquesta recreació
d’un drama nipó del segle X, Si-
ruela recupera tota l’obra d’una
pedra angular de la novel·la con-
temporània del Japó.

CARLES GELI

El comandant i el capità
del KGB van fer la feina
a consciència: es van em-
portar els exemplars es-

crits a màquina, tots els esbor-
ranys i el paper carbó i la cinta
de la màquina d’escriure perquè,
segons ells, es podia llegir mirant
a contrallum. L’autor va haver
de signar un paper segons el
qual, si feia públic el registre a
casa seva, se li obriria una causa
criminal. I l’amenaça, ni a l’èpo-
ca del desgel de Khruixtxov, vo-
lia dir el pitjor.

Què deia el gran Vasili Semio-
novich Berchichev (1905-1964),
àlies Vassili Grossman, elogiat
pel règim poc abans per obres
tan patriòtiques com Stepan Kol-
chiguin i El poble és inmortal, en
aquella voluminosa novel·la on,
en principi, només es relataven
històries particulars de l’heroica
resistència del poble de Lenin-
grad davant el setge alemany?

Segons Mijaíl Súslov, mem-
bre del Politburó i encarregat de
les qüestions ideològiques, que
va rebre Grossman, el llibre era
“una bomba atòmica contra la
URSS; faria més que el de Paster-
nak; es fan comparacions amb el
règim hitlerià i es defensa Trots-
ki”. Així es recull a Sobre vida y
destino, full de ruta de la
novel·la, que ha tret Galàxia Gu-
tenberg.

Stalingrad és, per a Gross-
man, el triomf del poble, però
també el de Stalin i els seus mèto-
des, i la trobada de dos règims

antagonistes que no ho eren
tant. Això era suficient. Exces-
siu, en realitat. Grossman se la
juga explicant-ho perquè, com
deia Oscar Wilde, el descontenta-
ment sempre és el primer pas en
el progrés d’un home o una na-
ció. La seva incomoditat era
amb ell mateix: va callar durant
la detenció i les morts d’alguns
del seus familiars i amics, molts
jueus com ell.

I això ho acabaria expiant a
Vida i destí, que, després de ven-
dre-se’n a Espanya més de
165.000 exemplars en castellà en
mig any, apareix ara en català,
amb un tiratge de 8.000. La lli-
bertat individual, la gent senzilla
i la veritat van acabar sent el leit-
motiv de l’obra de Grossman,
que va morir un any i mig des-
prés del registre del KGB, al
qual, és clar, no va declarar que
dos amics tenien còpia de la
novel·la. “Vaig escriure la veri-
tat, la vaig escriure mogut per
l’amor i la compassió envers els
homes, per la meva fe en ells. Li
demano llibertat pel meu llibre”,
li exposaria a Khruixtxov per car-
ta. Aquesta llibertat no arribaria
fins al 1985, quan va ser publi-
cat, per primer cop, a França i es
va convertir des de llavors en un
èxit arreu. La veritat, tard o d’ho-
ra, sempre sura. Aquesta és la
revenja del manuscrit detingut.
Vida i destí. Vassili Grossman. Ga-
laxia Gutenberg. 1.109 pàgs. 26 euros.
Sobre ‘Vida y destino’. V. Grossman,
T. Todorov i E. Etkind. Galaxia Gu-
tenberg. 107 pàg. 11,50 euros.

La revenja del manuscrit detingut

Cormac McCarthy.

Jonathan Littell.

Ian McEwan.

Vassili Grossman va aprofitar el setge de Stalingrad per criticar subtilment
el règim soviètic.

Traduccions
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