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EXTRA SANT JORDI / 29
Butxaca
publicat el 1499 amb títol impronunciable, Hypnerotomachia Poliphili. Què passarà? La solució a
les pàgines d’aquest entretingut
thriller d’ambient universitari.

2666
ROBERTO BOLAÑO
Anagrama
1.125 pàgs. 20 euros

Àlex Rigola es va quedar tan impactat per l’obra pòstuma de Roberto Bolaño que va decidir portar-la al teatre, malgrat tenir una
extensió aparentment inabastable. L’aventura teatral del director del Lliure és un exemple més
de l’atracció que exerceix el llegat
del desaparegut escriptor.

Mira si yo te querré
LUIS LEANTE
Punto de Lectura
314 pàgs. 8,12 euros

El premi Alfaguara 2007 és una
potent història d’amor que s’enfronta al temps i la distància. Seguir la veu interior porta al protagonista a un poblat del Sàhara i a
trobar, allà, el seu destí.

Moby Dick
HERMAN MELVILLE

Estambul
ORHAN PAMUK

Zeta bolsillo
304 pàgs. 10 euros

La mítica col·lecció de l’Editorial
Bruguera Historias Selección va
apropar obres clàssiques de la literatura juvenil a tres generacions
de lectors. Ediciones B la reprèn
amb la reedició d’una dotzena de
títols, entre ells el de Melville.

Els bastaixos que decora la porta principal de Santa Maria del Mar de Barcelona. / JOAN SÁNCHEZ

Bastaixos de butxaca
C.S.

H

i ha llibres que delecten
per l’escriptura o les reflexions de l’autor i d’altres que enganxen per
la intriga i les peripècies de la història que expliquen. La catedral
del mar és de les segones. I a molta honra!, que diria Ildefonso Falcones, l’autor d’aquest best-seller
ambientat a la Barcelona del segle XIV que després de vendre
dos milions d’exemplars en castellà vol mantenir el tron del super-

vendes en butxaca. Debolsillo, segell de Random House Mondadori, hi confia perquè ha preparat una tirada de 200.000 exemplars en castellà i de 30.000 en
català.
Sigui com sigui, el que està
clar és que les aventures i, sobretot, desventures d’Andreu Estanyol tenen prou entitat com per
continuar guanyant lectors. El
protagonista és un nen que va
néixer serf i morí senyor, però l’interessant aquí és l’ambientació

històrica en una Barcelona que
encara conserva l’emprempta
d’aquella època i, també, l’encert
de fer que el protagonista treballi
un temps com a bastaix, és a dir,
carregant-se a l’esquena les pedres amb les que es va construir
Santa Maria del Mar, església
que dóna nom a la novel·la i sobre la qual gira tota la trama.
La catedral del mar / L’església
del mar. Ildefonso Falcones. Debolsillo. 672 pàg. 11,95 euros.

Pere Calders.

creant el seu món particular fins
veure’s envoltats de personatges
ben excèntrics.

Tots els contes
PERE CALDERS

I després de la
globalització?
JOAN TUGORES

Labutxaca
984 pàgs. 13,95 euros

Eumo
170 pàgs. 9,50 euros

Poesia completa
JOAN VINYOLI

La plena independència de la realitat singularitza els contes de
Calders. Esperits, fantasmes,
mags, desdoblaments i desaparicions amaren unes històries plenes de subtilesa i ironia, sota les
quals s’amaga una afilada indagació sobre els trets més absurds
del comportament humà.

La globalització obre expectatives, però també genera recels.
Les regles del joc han canviat i
han crescut les relacions econòmiques internacionals. Quin efecte tindran els canvis derivats de
l’economia global? Perdrem els
progressos democràtics i de benestar assolits al segle XX? Són
alguns dels interrogants plantejats pel catedràtic d’Economia de
la Universitat de Barcelona.

Labutxaca
474 pàgs. 10,95 euros

El séptimo velo
JUAN MANUEL DE PRADA
Booket
782 pàgs. 9,95 euros

La Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial ofereixen a Prada el
marc per a un exercici d’exploració de la memòria. Una mostra
de la seva prosa més frondosa
amb què l’autor va guanyar l’últim premi Biblioteca Breve.
Micromegas / Zadig
VOLTAIRE
Navona
140 pàgs. 9,50 euros

El campió de la raó i una de les
figures centrals de la Il·lustració
lluita en aquests textos contra el
dogmatisme i les falses aparences. Voltaire llença les seves crítiques mitjançant la narració del
viatge d’un gegant extraterrestre
que recala al nostre planeta i
amb un conte oriental protagonitzat per un jove virtuós, però incapaç de triomfar a la vida.
En el búnker con Hitler
BERND FREYTAG VON
LORINGHOVEN
Crítica
176 pàgs. 6,95 euros

Una relat estremidor dels darrers
nou mesos de la Segona Guerra
Mundial i dels últims dies de Hitler, des de l’experiència d’un dels
darrers homes que el van veure
amb vida. L’autor retrata l’atmosfera opressiva de les conferències en què el Führer decidia el curs de la guerra.

El mundo según Garp
JOHN IRVING
Tusquets
688 pàgs. 9,95 euros

Novel·la que va consagrar l’autor de títols tan exitosos com
Una dona difícil. L’autor s’endinsa aquí en un món estrafolari
d’hipocresia i violència, on Jenny
Fields, mare soltera, jove de Boston nascuda en una família benestant, i el seu fill Garp, van

Al pròleg d’aquesta edició, Enric Casasses afirma el següent
sobre els poemaris de l’enyorat
escriptor: “A l’obra de Vinyoli
s’hi troben veritats fondes que
necessitàvem saber i sempre ens
les dóna clavades amb la paraula exacta, precisa”. No cal dir
més.
Yo el Supremo
AUGUSTO ROA BASTOS
Debolsillo
585 pàgs. 9,95 euros

Obra mestra de l’escriptor paraguaià, ofereix una reflexió sobre
el poder i la dictadura a partir de
la figura de José Gaspar Rodríguez de Francia, que va governar
Paraguai entre 1814 i 1840. Una
puntuació no convencional i la
suma de distintes veus narradores marquen l’estil del llibre.

La crisis del antifascismo
FERRAN GALLEGO
Debolsillo
633 pàgs. 9,95 euros

Una fotografia, recollida al llibre, de la plaça de Sant Jaume
plena de barricades il·lustra la
tensió a Barcelona durant la primera setmana de maig de 1937.
La campana de cristal
SYLVIA PLATH
Edhasa
383 pàgs. 10 euros

El brutal col·lapse nerviós d’una
dona jove recorre el relat d’aquesta novel·la, publicada pòstumament i amb pseudònim, on molts
lectors han vist trets autobiogràfics de la malaurada poetessa.
El enigma del cuatro
IAN CALDWELL I DUSTIN
THOMASON
Roca editorial
394 pàgs. 8,95 euros

Els best-sellers han trobat una mina en els misteris del passat. Ara
arriba el torn de resoldre les
claus que s’amaguen a un llibre

Debolsillo
437 pàgs. 8.50 euros

L’obra més emblemàtica del premi Nobel de Literatura 2006 és
un recorregut per la seva ciutat
natal, línia divisòria entre orient i
occident, a través de la memòria.
Biografía del hambre
AMÉLIE NOTHOMB
Quinteto
206 pàgs. 6,60 euros

La promesa de les lletres francòfones relata la seva caiguda en
l’anorèxia mentre acompanyava
el seu pare —ambaixador— per
Orient.
Tot un caràcter
IMMA MONSÓ
La Magrana de Butxaca
222 pàgs. 8,50 euros

Si existeixen conflictes inevitables, aquests són entre pares i
fills. Si, a més, la mare és una
dona viscuda, madura i extrovertida, i la filla és una noia
tranquil·la i hermètica; si, encara
més, el conflicte està descrit per
una de les autores catalanes que
millor penetren en el caràcter dels
personatges, el resultat és aquesta
novel·la psicològica sobre el pas
del temps, les relacions de família
i la incapacitat de la nostra societat per viure el present.
Suite francesa
IRÈNE NÉMIROVSKY
Quinteto
539 pàgs. 8,95 euros

Obra d’aparença inacabada de
l’autora desapareguda en els
camps d’extermini nazis. Aquesta
vegada l’escriptora fa de mirall
d’una Europa incapaç d’assumir el
conflicte entre totalitarisme i democràcia. Concretament, es centra en l’ocupació de París per les
tropes nacionalsocialistes i, sobretot, en la incidència dels esdeveniments polítics i militars en la població civil. Una obra que ajuda a
entendre els desastres de la guerra.

