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C. G.

Li he demanat massa a les
meves emocions: 120 con-
tes”, s’exclamà Francis
Scott Fitzgerald

(1896-1940). “Concebo els meus
relats com si fossin novel·les”,
deia. I s’hi podria afegir: “I com si
fossin la meva vida”. Perquè no
van estar gaire allunyats. Sepultats
per novel·les com El gran Gatsby i
Suau és la nit, van ser acusats de
ser, només, el seu mitjà per pagar
el sastre. Cert que el seu nombre
(uns 160) i sabent el que li dona-
ven (per vuit contes rebia 30.000
dòlars l’any 1928) fa pensar que
vivia del cuento.

Però mai deceben. Per què?
Doncs perquè sempre hi ha “al-
guna cosa extra meva”, confess-
ava. I perquè, a més de biografia,

el bon lector trobarà una melan-
gia per la fi d’un món, una fasci-
nació per un luxe que mai es que-
da, emboirat de desil·lusió infini-
ta. L’adaptació al cinema d’El
curiós cas de Benjamin Button
(que tant agradà a Faulkner) ha
comportat diverses edicions, mol-

tes encapçalades per aquest re-
lat, com una selecció de cinc
(amb la joia del Regreso a Ba-
bilonia, a Lumen), la versió
gràfica de Kevin Cornell (Ga-
dir) i els 11 de Cuentos de la
era del Jazz, on brilla Un dia-
mante tan grande como el Ri-
tz, fruit de l’estat d’ànim “tan
familiar de la tremenda gana
de luxes”. Brillantor per ama-
gar llàgrimes.

El curiós cas de Benjamin Bu-
tton / El curioso caso... / El curio-
so caso... la novela gráfica. F. S.
Fitzgerald. Labutxaca / Lumen /
Gadir. 92 / 265 / 136 pàgs. 9,90 /
14 / 18,90 euros. Los mejores
cuentos. Navona. 271. 12,50 eu-
ros. Cuentos de la era del Jazz.
320 pàgs. 18 euros.

Zona
MATHIAS ENARD

La otra orilla
404 pàgs. 24 euros

Suaus i tristos són els contes

Benjamin Button, del paper al cine.

Segon volum d’uns relats impres-
cindibles de la literatura concen-
tracionària i on l’autor explica la
seva dramàtica experiència al
camp de concentració estalinista
de Kolimà (Sibèria). L’atzar ha
volgut que Labreu tregui un altre
títol cabdal: La zona (228 pàgs.
17 euros), de Sergei Dovlatov, on
ficciona la seva experiència com
a vigilant d’un camp. Creu i cara
de l’horror. O només creu.

Traduccions

El secret d’una bella i misteriosa
bruixa que va voler anar a Florèn-
cia és el que ha d’explicar a l’empe-
rador mogol Akbar l’estranger que
el visita, relat pel qual pot morir o
enriquir-se. Un dels millors títols
de l’autor de la reconeguda Fills de
la mitjanit, que també es recupera.

D’A a X: una història en cartes /
De A para X: una historia en...
JOHN BERGER
Edicions de 1984 / Alfaguara
197 / 304 pàgs. 17,50 / 16,50 euros Publicada el 1930 i revisada a fi-

nals dels vuitanta per l’autor,
aquesta novel·la va tenir molt
d’èxit al seu moment tant a dins
com a fora de la seva Hongria na-
tal. Ambientada al 1918, a punt
d’acabar la Gran Guerra, narra
amb clau iniciàtica la reunió d’un
grup d’adolescents en una ciutat
de províncies que es rebel·len con-
tra tot, bé siguin els adults, bé el
seu futur incert al front.

Relatos de Kolimá. Vol. II
VARLAM SHALÁMOV
Minúscula
370 pàgs. 18,50 euros

Amb humor i certa intriga, l’au-
tor d’El buda dels suburbis rela-
ta el desencís de la generació
polititzada dels setanta, preocu-
pada ja només pels plaers imme-
diats, mitjançant la història
d’un psicoanalista i escriptor
que viu una crisi existencial que
el condueix a revisar el passat.
Sense cap dubte, un dels seus
millors llibres.

El monòleg interior, figura li-
terària de déus com Joyce o Wolf,
és l’escollida per l’autor francès
de La perfección del tiro per obrir
el flux de consciència d’un espia
amb problemes personals i pro-
fessionals, camí de vendre un ma-
letí de secrets; al tren repassa epi-
sodis europeus: Aníbal, Napo-
leó, el genocidi armeni...

Un petit poble de l’Oest americà
on sembla que no passa gaire res
amaga històries d’inoblidables per-
sonatges que formen un mosaic
sublimat de la vida diària que tras-
passa èpoques i països. Organitzat
mitjançant contes relacionats
però independents, és el primer
cop que es tradueix al català
aquest llibre que el 1919 va llançar
al seu autor, un dels pares de la
generació perduda d’EE UU.

Winesburg, Ohio
SHERWOOD ANDERSON
Viena
256 pàgs. 17,80 euros

El darrer premi Goncourt el va
guanyar aquest autor afganès
afincat a França amb la narració
en primera persona d’una dona
que es rebel·la internament con-
tra la tirania d’un món masclista.
Hi ho fa mentre vetlla el somni
moribund del seu marit, heroi de
guerra, a qui gairebé ni coneix.

L’encantadora de Florència
/ La encantadora de...
SALMAN RUSHDIE
Bromera / Mondadori
368 / 336 pàgs. 22,90 euros

A la cel·la 73 de l’antiga presó de
Suse s’hi troben les cartes que re-
bia durant anys Xavier, amb dues
condemnes a cadena perpètua per
terrorisme. Els hi enviava A’ida,
la seva dona, des d’un lloc indeter-
minat. La lluita per la llibertat, la
tristesa, l’amor i la resistència mal-
grat tot estan en el rerefons
d’aquesta commovedora novel·la
en forma de correspondència.

Una cosa per explicar-vos /
Algo que contaros
HANIF KUREISHI
Empúries / Anagrama
528 / 496 pàgs. 21,50 euros

John Berger.

Els rebels / Los rebeldes
SÁNDOR MÁRAI
Empúries / Salamandra
240 / 253 pàgs. 14 / 15 euros

La pedra de paciència /
La piedra de la paciencia
ATIQ RAHIMI
Empúries / Siruela
144 / 120 pàgs. 14,90 euros

EL PAIS, dijous 23 d’abril de 2009 EXTRA SANT JORDI / 9


