
Oda inacabada
PASQUAL MARAGALL
La Magrana / RBA
352 / 358 pàgs. 20 euros

Minuta para un testamento
EDUARDO ARROYO
Taurus
332 pàgs. 20 euros

Françoise Sagan.

Mohamed VI. El príncipe
que no quería ser rey
FERRAN SALES
Los libros de la Catarata
224 pàgs. 17 euros.

La música es mi amante
DUKE ELLINGTON
Global Rhythm
543 pàgs. 25 euros

Lorca y el mundo gay
IAN GIBSON
Planeta
400 pàgs. 21,50 euros

Desde el recuerdo
FRANÇOISE SAGAN
El Cobre
166 pàgs. 20 euros

Memòries d’un segle d’or
JOAN TRIADÚ
Proa
446 pàgs. 24,50 euros

C. G.

Quiero que lo sepas, por-
que para Carol tus car-
tas fueron siempre una
alegría, un deseo de
contestarte en seguida,

una amistad que ella hubiera
querido prolongar y enrique-
cer”. “Me encantan tanto tus
cartas, que casi me siento cul-
pable de contestar (pero las car-
tas de veras, no se contestan,
llaman a otras cartas y al final
se hacen serpientes en el aire, y
la gente que saben deslizar la
mirada entre aire y nubes que
son puentes...)”.

Les noves tecnologies ame-
nacen una de les millors litera-
tures possibles, l’epistolar, per
sincera i intimista: el seu autor
no pensava que algun dia po-
gués ser llegit per qui no fos el
destinatari. Cor i cap s’obren.

És el cas dels dos fragments
anteriors. El primer és el d’un
colpit Julio Cortázar que expli-
ca a la seva traductora de Ra-
yuela al serbi l’impacte emocio-
nal que tenien les missives en la
llavors seva companya, Carola

Dunlop (autora del segon), ino-
pinadament morta. Es trenca-
va un triangle de confidències:
una joia.

D’altres vegades, les cartes
descobreixen, a banda d’un
nou registre literari, una an-
goixa vital i professional. “¡Ay,
qué asqueroso, le juro a usted
que ya no se puede respirar, no
digo nada de escribir! Es horro-
roso ser empujado hacia la iz-
quierda contra la voluntad de
uno...”, confessa Joseph Roth
en plena asfíxia nacionalsocia-
lista de 1932 al seu amic Stefan
Zweig, principal destinatari de
les 450 brillants missives recolli-
des en una mena d’autobiogra-
fia de l’autor de La llegenda del
Sant Bevedor.

Alguna cosa semblant els hi
passa a les d’Arthur Rimbaud:
semblen una confessió de di-
van sobre les seves pors i desit-
jos, que suavitzen la imatge
d’enfant terrible de l’autor
d’Una temporada a l’infern.

Hi ha una tercera via: perce-
bre una trajectòria
intel·lectual. La revista Pape-

les de Son Armadans serà el mo-
tor durant anys de l’activitat
intel·lectual de Camilo José Ce-
la. “Paciente y cabezón”, com
s’autodefineix, guardarà tam-
bé les respostes dels seus corres-
ponsals, 839 luxes de María
Zambrano, Alberti, Corpus
Barga, Francisco Ayala...

La recopilació íntegra, per
primer cop, de les cartes creua-
des entre Miró i Sert els anys
1937-1980 mostra la sorpre-
nent coincidència de pensa-
ment entre dos genis. Una sin-
ceritat que igual no s’hagués
donat mai per email.

Correspondencia, Julio Cortá-
zar, Carola Dunlop, Sílvia
Monrós-Stojakovic. Alpha-De-
cay. 100 pàgs. 12 euros.
Cartas (1911-1939). Joseph Roth.
Acantilado. 686 pàgs. 29 euros

Correspondencia con el exilio. C.J.
Cela. Destino. 934 pàgs. 30 euros.

Prometo ser bueno. Cartas comple-
tas. Arthur Rimbaud. Barril & Ba-
rral. 400 pàgs. 25,50 euros.

Miró-Sert. En sus propias palabras.
Fundació Pilar i Joan Miró. 794
pàgs. 33 euros.

Els laberints de la llibertat:
vida de Ramon Trias Fargas
JORDI AMAT
La Magrana
416 pàgs. 22 euros

Burton per Burton
MARK SALISBURY
Angle
368 pàgs. 25 euros

Biografies

Vidas y muertes
de Luis Martín-Santos
JOSÉ LÁZARO
Tusquets
456 pàgs. 25 euros

Céline secreto
LUCETTE DESTOUCHES /
VERONIQUE ROBERT
Veintisiete letras
146 pàgs. 13,50 euros

Abans arribaven cartes

Todos mis hermanos
MANEL ESTIARTE
Plataforma editorial
286 pàgs. 18,95 euros

Andreu Nin: una vida al
servei de la classe obrera
PELAI PAGÈS
Laertes
374 pàgs. 22 euros

El ángel del ala partida
ABDERRAHMAN AIT KHAMOUCH
Nou Books
160 pàgs. 16,95 euros

Burton per Burton

La caza: yo y los criminales
de guerra
CARLA DI PONTE
Ariel
400 pàgs. 22,95 euros

Poder llegir la correspondència d’escriptors com Julio Cortázar és com veure la seva vida per un forat.

L’hispanista irlandès diu que tan-
ca amb aquesta obra la seva llarga
investigació sobre la biografia del
poeta andalús, després de dedicar-
li més de mitja dotzena de llibres.
En aquesta ocasió se centra en la
seva homosexualitat, aspecte so-
bre el qual la majoria de biògrafs
han passat sempre de puntetes i
que l’hispanista ha analitzat a tra-
vés de l’estudi de l’obra i també de
la seva correspondència.

Li va costar, però quan s’hi va
posar per complir l’encàrrec,
aquest immens músic va fer molt
més que escriure les seves me-
mòries: va escriure la història del
jazz. Explosiu com era, Ellington
parla en aquest llibre, publicat ori-
ginalment el 1973, de tot, del que
li agradava i del que no, dels seus
companys, de les anècdotes de
concerts i gravacions i, sobretot,
de la música, la seva gran amant.

Jordi Pujol va definir Trias Far-
gas (1922-1989) com “honor i fla-
gell” de Convergència. Les raons
d’aquest desencontre es troben en
la magnífica biografia (premi Ga-
ziel) del polític liberal catalanista,
que va voler arribar a dalt de tot i
va veure, i criticar sense embuts,
com les seves ambicions queda-
ven estroncades pels polítics del
seu bàndol, com Pujol i Roca.

Inclassificable, avantguardista,
excèntric i, tot i ser de culte, tam-
bé ha aconseguit ésser una obra
que arriba al gran públic. La
creació visionària del cineasta, es-
criptor i dibuixant Tim Burton
apareix aquí explicada i comenta-
da en una biografia ampliada per
aquesta edició en català que in-
clou un pròleg del també gran
Johny Depp, el seu actor fetitxe.

A les seves memòries oficials, l’ex-
president de la Generalitat repas-
sa la seva trajectòria política des
dels primers enfrontaments amb
Jordi Pujol de petit fins que va fer
públic que patia Alzheimer. A
més, Edicions B ha publicat tam-
bé Pasqual Maragall, el hombre y
el político (240 pàgs. 20 euros),
polèmica biografia escrita per Es-
ther Tusquets i Mercedes Vilano-
va, que no va agradar a la família.

El periodista, que ha estat corres-
ponsal al Magrib i a l’Orient Mi-
tjà per a EL PAÍS, fa un acurat
perfil personal i polític del jove
sobirà marroquí i, a la vegada,
un estudi de l’evolució del seu
regnat des de la mort de Hassan
II. Analitza, també, com les espe-
rances del poble per les inicials
mesures de democratizació han
quedat, avui, estancades.

Andreu Nin (1892-1937) va ser un
dels polítics més significatius de la
Segona República. L’historiador
Pelai Pagès porta anys reivindi-
cant la seva figura i pensament i
ara ha refet per complet la biogra-
fia que sobre el trotskista assassi-
nat en lloc desconegut va publicar
el 1975, tot aportant noves dades i
posant al dia la cada cop més ex-
tensa bibliografia sobre Nin.

Quatre viatges en pastera des del
seu Marroc nadiu i dues medalles
en atletisme paralímpic tot defen-
sant Espanya és el particular currí-
culum d’aquest noi de 22 anys, a
qui les condicions del seu poble
van fer que un canell trencat ju-
gant al futbol acabés amb el braç
tallat. Esperança i racisme, il·lusió
i desengany es barregen a cada pà-
gina. Com a la vida.

“Un pintor que escriu”. Així es
defineix ell, encara que, sens dub-
te, el caràcter polemista i apassio-
nat d’aquest artista, de vida tam-
bé intensa, té molt de literari.
Mescla d’assaig i biografia, Arro-
yo fa l’interessant exercici d’estil
de combinar les seves memòries
amb les de l’intel·lectual basc Gu-
mersindo de Azcárate, germà de
l’avi de la seva dona.

L’autora de Bonjour tristesse va
gaudir d’una vida d’èxits i exces-
sos que explicà en alguns dels
seus llibres autobiògrafics. En
aquest relata amb lucidesa la se-
va passió pel vertigen del joc —li
varen arribar a prohibir l’entra-
da a algun casino—, el seu amor
per la velocitat i els cotxes espor-
tius o la seva relació amb les dro-
gues. També hi parla dels seus
amics, de Sartre a Billie Holiday.

Primer va ser la lluita contra la
màfia siciliana i la seva connexió
suïssa. La que fou fiscal en cap
dels tribunals internacionals de
Ruanda i Iugoslàvia, Carla del
Ponte, en col·laboració amb el
periodista Chuck Sudetic, expli-
ca amb valentia i sense embuts la
seva experiència perseguint els
pitjors criminals de guerra dels
darrers anys. Louis-Ferdinand Céline.

Per a diverses generacions d’estu-
diants de COU, l’obra de Martín-
Santos Tiempo de silencio va ser
lectura obligatòria. La complexi-
tat de la vida del psiquiatra de
renom i militant antifranquista
es revela en aquest llibre, farcit
de documentació oral i que apor-
ta llum sobre la incògnita al vol-
tant de la mort de l’escriptor. Pre-
mi Comillas 2008.

La darrera dona de l’autor del
Viatge al fons de la nit, Lucette
Destouches, explica en aquestes
memòries els darrers anys de la
vida de Louis-Ferdinand Céline
(1894-1961), revolucionari en la
literatura però caminant pel cos-
tat obscur en la vida. Antisemita
i defensor del nazisme, fou con-
demnat a mort després de la guer-
ra, exilat i, finalment, indultat.

Ha estat al bell mig dels princi-
pals debats culturals a Catalunya
durant el franquisme com a resis-
tent i militant defensor de la llen-
gua i de la cultura catalana, de la
qual diu que ha viscut la seva
època daurada al segle XX. A les
seves memòries, Triadú (1921)
no refusa la polèmica i combina
tant les vivències personals com
la seva permanent voluntat de
provocar debat ideològic.

Va ser fins a set cops olímpic i
aconseguí el títol de campió als
Jocs d’Atlanta. Una vida dedica-
da al waterpolo que li va donar
fama i prestigi. Ara, en aquestes
memòries explica no sols com
afrontà el triomf i la derrota es-
portiva sinó que també és generós
en les confessions personals, com
la relativa al suïcidi de la seva ger-
mana, els reconeixements als com-
panys i les dosis d’autocrítica.
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R. M.

Todos los cuentos és un
luxe: els cinc volums de
contes publicats fins ara
per Cristina Fernández

Cubas reunits en un sol volum.
Vint contes que, junts en aques-
ta edició (que ha obtingut el pre-
mi Ciutat de Barcelona i el Sa-
lambó), donen una dimensió no-
va a l’obra de l’autora, una de
les contistes més renovadores de
les lletres espanyoles.

El conjunt dels contes deixa
veure les principals característi-
que fan que ens enganxin: el joc
entre la fantasia i la realitat, la
barreja del que és més inesperat i
sorprenent amb les coses més
quotidianes, la memòria i l’oblit,
el misteri i l’enigma, ingredients
que provoquen inquietud al lec-

tor. Als cinc llibres —Mi herma-
na Elba, Los altillos de Brumal,
El ángulo del horror, Con Agatha
en Estanbul i Parientes pobres
del diablo— s’afegeix El faro,
una peça que Edgar Allan Poe
va deixar inacabada i de la qual

l’autora ha escrit la seva versió,
respectant el text de Poe i conti-
nuant-lo amb gran mestratge.

Todos los cuentos. Cristina Fer-
nández Cubas. Tusquets. 507
pàgs. 24 euros.

La gran fabuladora

La nova novel·la de Tusset és de-
lirant i dispara contra tot el que
es mou. Tres turistes apareixen
morts a la Costa Brava. El capo-
ral Corrales de la Guàrdia Civil
pensa que es tracta de les medu-
ses, però l’inspector Sakamura,
enviat per la Interpol, sospita
que tot és més fosc. El president
de la Generalitat decideix final-
ment contractar l’agent 069...

Novel·la d’extraviaments mari-
tals de forta càrrega eròtica. El
matrimoni de Ruth i Mo Tosar
s’enfonsa per l’avorriment de la
vida familiar. Amb l’intent de sal-
var alguna cosa, la parella simu-
la trobades clandestines a diver-
sos hotels per posar remei a la
seva ensopida vida sexual. Fins
que ella trenca la farsa i comença
el joc del triangles, infidelitats i
emocions massa perilloses.

El corrector
RICARDO MENÉNDEZ SALMÓ
Seix Barral
144 pàgs. 17,50 euros

Narrativa castellana

Dotze relats, gairebé tots inèdits,
escrits després d’El abrecartas,
amb què l’escriptor va guanyar el
Premio Nacional de Narrativa.
En ells tracta un cop més alguns
dels temes capitals d’aquella
novel·la, com el passat que enca-
ra determina el present. I d’altres
de la realitat més actual. Així,
Con tal de no morir, que dóna
nom al llibre, és una visió con-
temporània del mite de Faust.

Després d’Iberia, els dos volums
en què l’escriptor fa un exhaustiu
recorregut per Espanya, De Lo-
pe torna a la novel·la. El títol
dels quatre capítols que la inte-
gren (la terra, l’amor, el diner i la
mort) la defineixen. Els personat-
ges es mouen en universos inde-
pendents als quals la vida reu-
neix en un espai comú.

El terrible 11 de març de 2004,
data de l’atemptat a Madrid, és
l’epicentre de l’obra, que narra
com va viure la jornada un cor-
rector. És el testimoni d’un ciuta-
dà corrent i també un homenatge
als que ajuden a mantenir el seny
en temps foscos. Nou tour de for-
ce de l’autor de les també recoma-
nables La ofensa i El derrumbe.

La ruptura d’una parella, la pa-
ternitat no desitjada, la materni-
tat enyorada... Pastor tracta
aquests elements aparentment
quotidians amb una estructura
experimental, en què la paraula i
la seva utilització és el més impor-
tant. Barreja, per exemple, un
llenguatge líric amb un altre més
barroer; canvia de temps i alter-
na les veus, tot per reflectir les
dificultats d’una parella.

Mate jaque
JAVIER PASTOR
Mondadori / Grijalbo
112 pàgs. 13,90 euros

Entre els immigrants que arriba-
ren amagats a l’eix d’un camió i
Maradona, diu l’autor argentí
que n’hi va haver que aterraren a
Barcelona als 80 no per raons po-
lítiques sinó econòmiques. Aques-
ta és la història d’un d’ells, perso-
natge molt amoral incapaç de
connectar amb ningú. Gua-
nyadora del IV Premio Bruguera.

Amb aquesta novel·la provoca-
dora, l’escriptora mexicana va
guanyar el Tigre Juan 2008. Dan-
te viatja a Mèxic: visita un centre
comercial, creua fronteres entre
Estats Units i Mèxic, descobreix
la cultura contemporània... El ju-
rat va destacar “l’atreviment de
la proposta i la brillant utilitza-
ció de la cultura literària”.

A la Barcelona de postguerra,
l’ambiciós Jenaro Baldrich té per
objectiu crear una família, fun-
dar un negoci i arribar al més
amunt possible, encara que pel
camí perdi el més important, els
somnis. És el retrat d’una família
de la burgesia liderada amb mà
de ferro pel patriarca, tan dur
que els fills es veuran obligats a
fugir d’una llar opressiva. Una
obra amb la flaire de les d’abans.

Fernández Cubas s’atreveix fins i tot amb Poe. / RICARDO GUTIÉRREZ

Sakamura, Corrales
y los muertos rientes
PABLO TUSSET
Destino
272 pàgs. 16 euros

La fiesta ha terminado
DANIEL VÁZQUEZ SALLÉS
RBA
288 Pàgs. 19 euros

Otras islas
MANUEL DE LOPE
RBA
304 pàgs. 22 euros

El complot de los románticos
CARMEN BOULLOSA
iruela

272 pàgs. 18,90 euros

Los Baldrich
USE LAHOZ

lfaguara
400 pàgs. 19,50 euros

Con tal de no morir
VICENTE MOLINA FOIX
Anagrama
232 pàgs. 17 euros

El heredero
MARIO CATELLI

ruguera
168 pàgs. 17,50 euros
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