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És curiós que aquest any
se celebri tant el final de
la Guerra Civil i l’inici
del llarg exili, fets dels

quals es compleixen 70 anys,
com el centenari de la Setmana
Tràgica i de l’afusellament del
que falsament va ser considerat
el seu instigador, el mestre anar-
quista Francesc Ferrer i Guar-
dia (1859-1909). Hi ha relació,
per descomptat, entre els dos es-
deveniments i això explica per
què la historiadora Dolors Ma-
rín, gran estudiosa de la cultura
llibertària catalana, dedica als
darrers mestres que el 39 varen
haver de marxar a l’exili o foren
afusellats el seu llibre sobre els
motius i rerefons dels dramàtics
dies de finals de juliol de 1909 en
què a Barcelona cremaven els
convents i les esglésies enmig
d’una vaga obrera general.
Molts d’aquells mestres eren els
hereus de l’esperit de l’escola lai-
ca i racional que impulsava Fer-
rer i Guardia i, com ell, varen
acabar essent els grans perde-
dors d’aquesta lluita entre les
dues Espanyes que li va trencar
el cor a Machado.

Marín reconeix que el seu és
un estudi d’història social molt
complex perquè la revolució de
juliol de 1909 va tenir diverses
causes simultànies. Hi va haver,
és clar, el detonant de la mobilit-
zació forçosa dels reservistes,

molts d’ells homes grans amb
família, per lluitar en una guer-
ra al Rif l’única justificació de
la qual era, en opinió del poble,
protegir les mines i els interessos
del rics i d’una corona deca-
dent. Però hi havia també una
lluita pel coneixement i l’emanci-
pació de la classe obrera mit-
jançant l’educació que l’Esglé-
sia trobava d’allò més perillós. I
una explotació obrera brutal
que la burgesia “prodigiosa” tro-
bava d’allò més natural. El lli-

bre narra els esdeveniments al-
hora que explica els principals
moviments socials (darwinisme,
naturisme, pacifisme, anarquis-
me..) del moment i dóna espe-
cial relleu al paper dels mestres i
dels moviments reformadors
que varen provocar que la bru-
tal repressió anés, precisament,
contra un dels símbols d’aque-
lles idees, Ferrer i Guardia.

A ell dedica, precisament, el
seu llibre l’advocat i periodista
Francisco Bergasa. I coincideix

bastant amb les te-
sis de Marín res-
pecte al diagnòstic
i a les raons dels
fets de la Setmana
Tràgica. Tanma-
teix, ell es concen-
tra sobretot en l’es-
tudi del procés ju-
dicial contra Fer-
rer i Guàrdia, a
qui considera sen-
se cap mena de
dubte innocent de
tots els càrrecs al-
hora que manté
que el procés “va
ésser un monu-
ment a l’arbitrarie-
tat i la utilització
política de la justí-
cia”. El seu és un
estudi detallat que
està dividit en qua-
tre grans blocs que
analitzen els ante-
cedents dels fets, la
instrucció de l’acu-

sació, el judici oral i les con-
seqüències d’una decisió, l’afuse-
llament, el 13 d’octubre de
1909, de Ferrer i Guardia, que
encara ara té conseqüències.

La semana trágica. Barcelona
en llamas, la revuelta popular y
la Escuela Moderna. Dolors
Marín. La Esfera de los Libros.
435 pàgs. 29 euros.
¿Quién mató a Ferrer i Guardia?
Francisco Bergasa. Aguilar.
649 pàgs. 28,50 euros.

La retirada de Jenofonte
ROBIN WATERFIELD
Gredos
320 pàgs. 26 euros

Jorge Martínez Reverte.

Los que susurran: la represión
en la Rusia de Stalin
ORLANDO FIGES

dhasa
957 pàgs. 39,50 euros

A puerta cerrada: historia
oculta de la II Guerra Mundial
LAURENCE REES
Crítica
520 pàgs. 29,90 euros

Les presons de la República
CÈSAR ALCALÀ
Base
416 pàgs. 20 euros

La mafia siciliana
y sus orígenes
NORMAN LEWIS
Alba
312 pàgs. 24 euros

La dreta espanyola
a Catalunya. 1975-2008
JOAN B. CULLA I CLARÀ
La Campana
624 pàgs. 25 euros

Tràgica setmana per a Ferrer i Guardia

Economía y economistas
españoles en la Guerra Civil
E. FUENTES QUINTANA (dir.)
Galaxia Gutenberg
2.138 pàgs. 70 euros

Stasiland
ANNA FUNDER
Columna / Tempus
375 / 320 pàgs. 22 / 20 euros

La Alemania de Weimar:
presagio y tragedia
ERIC D. WEITZ
Turner
474 pàgs. 28 euros

El camino hacia la guerra:
la crisis de 1919-1939 y...
RICHARD J. OVERY

spasa Calpe
230 pàgs. 21,90 euros

Orlando Figes.

El complot contra Hitler:
operación Walkyria
PAUL BERBEN
Juventud
267 pàgs. 15 euros

El honor de la República
ÁNGEL VIÑAS
Crítica
624 pàgs. 29,90 euros

El laberinto español
GERALD BRENAN
Backlist
575 pàgs. 21,50 euros

Jutlandia
SERGIO VALZANIA
Ariel
270 pàgs. 17,90 euros

Camaradas: breve historia
del comunismo
ROBERT SERVICE
Ediciones B
776 pàgs. 28 euros

Manifestació a favor de Ferrer i Guardia a Barcelona amb motiu del seu afusellament.

Darrera entrega de la trilogia que
el catedràtic d’economia dedica a
la Segona República i la Guerra
Civil. Aquí analitza la gestió de
Negrín i les tàctiques dels go-
verns francès i britànic per inten-
tar frenar les dictadures feixistes,
així com el rol de Stalin en la
guerra. Com sempre, utilitza una
infinitat de recursos documentals
que converteixen el seu tríptic en
un referent ja inexcusable.

Possiblement un dels millors lli-
bres històrics que s’han escrit
mai sobre la gran aventura dels
mercenaris grecs al servei del
príncep Ciro en el seu intent de
conquerir l’Imperi Persa. Water-
field dóna tota la informació do-
cumental revisant a fons la font
principal, l’Anabasi de Xeno-
font, i afegeix el seu coneixement
pràctic i d’altres historiadors so-
bre el terreny.

La literatura sobre la Guerra Ci-
vil és abundant, però certs aspec-
tes encara no s’han estudiat
prou, com el seu rerefons econò-
mic. En els dos toms que consti-
tueixen l’obra pòstuma del direc-
tor, 42 autors, entre ells Santos
Julià, analitzen minuciosament
l’economia i la labor dels econo-
mistes espanyols durant el con-
flicte. Una obra total.

La República de Weimar no fou
només el preludi del Tercer Reich.
Van ser 14 anys d’efervescència cul-
tural i experimentació social en el
context de crisi econòmica i políti-
ca que patia Alemanya després de
la Primera Guerra Mundial. Weitz
relata, en forma de passeig pel Ber-
lín d’entreguerres, aquesta època
decisiva per Europa. Impressio-
nant, també, el recull fotogràfic.

Richard Overy és un dels grans
historiadors britànics actuals i
els lectors ja coneixen bé els seus
extraordinaris llibres sobre la II
Guerra Mundial. Ara, amb el
mateix to amè però meticulosa-
ment argumentat, aborda la crisi
que sacsejà Europa entre 1919 i
1929 i va propiciar l’aparició dels
regiments totalitaris i feixistes.

Història

Els tentacles del règim de Stalin
arribaven a la vida privada dels
russos, propiciant fins i tot ruptu-
res familiars. La por a ésser dela-
tats va silenciar durant anys els dis-
sidents. Valent-se d’una àmplia do-
cumentació, l’historiador britànic
que va triomfar amb La revolució
russa retorna ara la veu a alguns
dels 25 milions de represaliats que,
aleshores, van haver de callar.

Dins l’allau (petita) de llibres his-
tòrics sobre el fallit atemptat del
20 de juliol de 1944 contra Hitler
(fenomen literari provocat pel
film Valkiria de Tom Cruise),
aquest és un llibre curt i entene-
dor. Publicat al 1969 per un antic
militar belga captiu a Alemanya,
repassa detalladament l’operació
i proporciona informació bàsica
de com va anar el cop.

Narració de capítols de la Sego-
na Guerra Mundial combinant
la informació que ha aportat la
recent obertura dels arxius soviè-
tics i les entrevistes a testimonis i
supervivents que ha realitzat l’au-
tor durant 15 anys. Experiències
que Rees, productor i director
creatiu de la BBC, va utilitzar ja
en exitosos llibres com Auschwitz
i Los verdugos y las víctimas.

Fascinat per Espanya, l’escriptor
britànic va passar bona part de
la seva vida a Andalusia. Arran
del contacte amb els seus veïns,
va interessar-se per la Guerra Ci-
vil. En aquesta obra analitza les
seves causes històriques, econò-
miques, polítiques i socials. La
vida de l’autor, un dels primers
hispanistes, va donar peu a la
pel·lícula Al sur de Granada, diri-
gida per Fernando Colomo.

Jutlàndia va ser la gran batalla
naval de la I Guerra Mundial en-
tre alemanys i anglesos i la sego-
na més violenta de la història de
la humanitat. L’escenari va ser el
Mar del Nord. Pel nombre d’en-
fonsaments (14), la van guanyar
els alemanys, tot i que no va supo-
sar un canvi en l’hegemonia brità-
nica al mar. L’historiador italià
explica amb gran autoritat i ame-
nitat aquest brutal combat.

8.352 catalans van ser assassinats
entre 1936 i 1939. Molts d’ells ha-
vien passat per les txeques, cel·les
clandestines on es retenien els de-
tractors de la República, cas que
analitza Alcalà. Mirant-s’ho de
l’altra banda, Gutmaro Gómez
Bravo dissecciona a El exilio inte-
rior (Taurus, 20 euros) els models
de presó i les conseqüències de
l’empresonament de 300.000 perso-
nes per part del franquisme.

Hi havia una època no tan llunya-
na en què es posava en dubte
l’existència de la màfia. Aquest
llibre, de 1964, va ser precursor
de les obres sobre la delinqüència
siciliana, La Honorable Socieda
del seu avantítol. Uns reportatges
pel The New Yorker del gran es-
criptor de viatges i pare del mític
Nàpols, 1944 són la gènesi
d’aquest impagable document.

Per què la Guerra Civil va ser tan
llarga? Franco volia matar més o
temia la intervenció francesa?
Quines van ser les estratègies mili-
tars d’ambós bàndols? Com van
implicar-s’hi Hitler, Mussolini i
Stalin? Després d’una triologia
sobre el conflicte, l’autor torna a
1936 per revelar-ne els aspectes
militars més rellevants, així com
per desmuntar-ne alguns tòpics.

Quines són les causes del fracàs
del PP a Catalunya? El rigorós
historiador aporta respostes en
una obra d’una documentació in-
creïble que li serveix per analitzar
la trajectòria del partit des del
naixement d’Alianza Popular fins
a l’actual lideratge de Sánchez-Ca-
macho. Estudi sense precedents
de la història de la dreta d’obe-
diència espanyola a Catalunya.

Un de cada cinquanta ciutadans
de l’antiga Alemanya oriental
era informador de la Stasi, la po-
licia secreta. Després de desco-
brir que el turbulent passat de la
RDA havia estat escassament in-
vestigat, l’autora va decidir entre-
vistar víctimes i afins de l’opres-
siu sistema. El resultat és aquesta
premiada crònica, reconeguda
per The Guardian com el millor
llibre de no ficció del 2003.

Els denominadors comuns de
tots els governs comunistes són
la liquidació de les llibertats i els
drets humans i la supressió de
l’economia de mercat, segons el
biògraf de Lenin i Stalin. Un es-
tudi sobre la història del comu-
nisme i la seva influència a la
resta del món que subratlla la na-
turalesa despòtica d’aquest rè-
gim polític.
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Dos esplèndids llibres so-
bre l’horror de la guer-
ra. Molt diferents, tan-
mateix. Els grans ce-

mentiris sota la lluna, de Georges
Bernanos, és un clàssic absolut
sobre la Guerra Civil espanyola.
La por, de Gabriel Chevallier,
menys conegut a casa nostra (es
publica per primera vegada, en
català i castellà), ho és sobre la
Primera Guerra Mundial. Berna-
nos, catòlic i de dretes, simpatit-
zant inicialment dels falangistes
—abans que es convertissin en la
tropa salvatge de l’aventurer ita-
lià Rossi, a qui Miquel Dalmau
dedica la seva novel·la, La noche
del diablo, de pròxima aparició a
Anagrama—, es trobava a Ma-

llorca quan va esclatar la suble-
vació militar. Anava a missa i va
topar amb els combats. Les se-
ves il·lusions sobre Franco no
van durar gaire. Sis setmanes des-
prés, va descobrir a Porto Cristo
la massacre de dos-cents veïns
del poble arrabassats del llit pels
italians, executats d’un tret al cla-
tell en el cementiri i cremats en
grans pires. Va quedar molt dece-
but de l’actitud de les autoritats
eclesiàstiques davant l’afer i de
com el bisbe de Palma es posava
al costat dels botxins. La seva
crònica de la depuració a Mallor-
ca —“durant mesos, els esca-
mots d’assassins, transportats rà-
pidament de poble en poble en
camions requisats a aquest efec-
te, van matar fredament, a la vis-

ta de tothom, milers d’indivi-
dus”— és esgarrifosa.

Chevallier descriu a La por
la seva pròpia experiència de
combatent de primera línia a la
Gran Guerra. Les pàgines ini-
cials, que descriuen amb ironia
i cert esperit volterià la mobilit-
zació, desemboquen de seguida
en el més pur horror quan el
poilu —el soldat— arriba al
front. Extremadament dur, sen-
se estalviar les imatges més bru-
tals, malaltisses i repugnants
—fins i tot vomitives—, el lli-
bre es converteix en l’al·legat
antibel·licista més radical que
hom pugui imaginar. El jove
protagonista, alter ego de l’au-
tor, es veu confrontat amb la
seva pròpia immensa, misera-

ble por d’una manera immiseri-
cordiosa. I sotmès a una vida
bestial a les trinxeres, on no té
cabuda la més mínima noció de
dignitat o humanitat. La por és
una obra de lectura apassio-
nant, gairebé obligada, tot i
que et deixa molt sovint a la
vora del vòmit. Després de lle-
gir-la un no tornarà mai més a
veure la guerra de la mateixa
manera.
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Una de les grans veus literàries
del moment condensa en les set
parts d’aquesta excepcional
novel·la la seva habitual indigna-
ció moral enfront del poder i la
mesquinesa. Ambientada als
anys 50, durant la guerra de Co-
rea, narra la història d’un jove
jueu acabat d’entrar a la universi-
tat que lluita per la seva llibertat
i, també, per la seva vida, davant
la pressió del pare i el degà.

Fins ara no s’havia publicat en
castellà aquest text que l’autor
japonès va escriure entre 1950 i
1953. Un vell escriptor veu
l’oportunitat de venjar-se de les
dones que al llarg de la vida
l’han humiliat quan coneix Yui-
chi, un jove i bell homosexual.
Aquest, a més de deambular pels
ambients gais de Tòquio, sedueix
diverses dones per després tren-
car-los-hi el cor.

Feia cinc anys que la premi No-
bel afroamericana no publicava
novel·la i aquesta ha estat molt
ben rebuda per la crítica, que ha
valorat el seu retorn a l’èpica ra-
cial que ja va explorar a l’aclama-
da Beloved. La protagonista aquí
és una esclava d’una plantació de
tabac que a les seves vicissituds i
penúries hi ha de sumar un altre
esclavatge, el de l’amor.

L’exitosa publicació el 2004 de la
inèdita Suite francesa va cridar
l’atenció sobre l’interès literari
d’aquesta escriptora jueva que
va morir a Auschwitz el 1942 i
que havia aconseguit cert èxit als
anys trenta. Aquesta novel·la, pu-
blicada per entregues el 1939, re-
trata l’ascens d’un ambiciós met-
ge que s’aprofita de la capriciosa
burgesia de l’època.

El darrer Nobel de Literatura fic-
ciona la història de la seva mare,
una dona que de jove va haver de
fer front a la guerra i a la destruc-
ció de la seva conflictiva i benes-
tant família i va haver de lluitar
per tirar endavant amb un fill pe-
tit. Un precís i bell homenatge
amb el Bolero de Ravel com a
rerefons musical.

Traduccions

Aquest fou l’únic llibre que Gide,
Nobel el 1947, va qualificar ell
mateix com a novel·la. Per a
molts crítics és una de les obres
cabdals en la producció d’aquest
escriptor tan influent com políti-
cament incorrecte al seu temps.
Complex per la seva ambició de
totalitat, novel·la dintre de la
novel·la, ofereix un ric retrat
d’una generació perversa.

Una primera novel·la brillant i
original. El veritable protagonis-
ta és un centre comercial, Green
Oaks, construït als anys vuitan-
ta. Té vida pròpia i sembla peri-
llós. Al seu voltant es mouen una
sèrie de personatges, com Kate,
una nena que juga a detectius i
que desapareix en el centre.
Transcorreguts 20 anys encara
no se sap què li va succeir.

Primera novel·la del Nobel sud-
africà, però fins ara inèdita en cas-
tellà. Publicada el 1974, inclou
dues narracions: El proyecto Viet-
nam, història emmarcada en la
propaganda bèl·lica, i La narra-
ción de Jacobus Coetzee, sobre un
colonitzador boer ressentit. Tam-
bé surt ara Mecanismos internos,
21 assaigs recents on dissecciona,
com a crític literari, els seus
col·legues: Beckett, Roth, Grass...

El magnífic narrador canadenc,
pare d’El cinquè en discòrdia, ens
captiva amb aquesta segona part
de la Trilogía de Cornish (Davies
concebia les novel·les de tres en
tres), que s’endinsa en la infante-
sa de Francis Cornish, el ric mece-
nes que mor a la primera part, la
divertida Ángeles rebeldes. Amb
ironia i compacta estructura, la
història ens porta als seus inicis
com a restaurador i falsificador.

Interessant primera novel·la
d’aquest jove físic i escriptor italià
que s’ha convertit en tot un feno-
men literari. De la mateixa manera
que els nombres primers, aïllats en
la infinita cadena de la numeració,
els dos protagonistes d’aquesta es-
pecial història, marcats per una in-
fància traumàtica, s’atreuen mal-
grat que els anys els aboquen a una
llunyania cada cop més intensa.

El fill del Thomas Mann, que va
tenir un final tràgic suïcidant-se
poc després del final de la guer-
ra, va publicar aquesta novel·la
el 1926, quan tenia només 19
anys. Considerada la primera en
què el protagonista és un homo-
sexual, retrata el neguit de la jo-
ventut alemanya de la República
de Weimar a través d’un jove pin-
tor de províncies que fuig al deca-
dent Berlín dels anys vint.

Un dels grans escriptors hebreus
del moment, que va viure la de-
portació i la pèrdua de la família
durant l’Holocaust, recorre als re-
cords de la seva duríssima infan-
tesa en aquesta obra, la primera
publicada en català. Hi explica la
història d’un noi que passa la
guerra amagat en la recambra
d’un bordell. Allí, la por diària a
les massacres es barregen amb el
despertar de la seva sexualitat.

“Algun dia, aquesta serà també
la teva història”, diu la reconegu-
da autora nord-americana
d’aquesta obra sobre com la pèr-
dua de la mare fa que la protago-
nista la descobreixi com a perso-
na i, al mateix temps, es retrobi a
ella mateixa. La violència, habi-
tual en els seus llibres, el precís
retrat de la classe mitjana i una
trama plena de secrets són al-
guns dels elements de l’obra.
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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
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