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El 31 d’agost de 1946, per
primera vegada en els
seus 21 anys, la revista
The New Yorker feia un

número monogràfic. La història
agafava sis persones en un mo-
ment determinat: la treballadora
Sasaki, a la fàbrica; els metges
Fujii i Sasaki (l’un a la seva clíni-
ca, l’altra, a l’hospital camí del
laboratori); la senyora Nakamu-
ra, a la cuina; mossèn Kleinsorge,
al jaç llegint en calçotets, i el cape-
llà metodista Tanimoto treient
objectes d’un carro. Eren sis, però
el periodista John Hersey (Tient-
sin, Xina, 1914 - Florida, 1993)
tenia un fotimer més de testimo-
nis del mateix instant: un quart
de nou del matí del 6 d’agost de
1945 a Hiroshima. O sigui, el pre-
cís moment en què damunt els
queia la bomba atòmica.

Voluntat d’estil, ritme trepi-
dant, fragments curts concen-
trats de sentiments i una estructu-

ra genial (descripció física i des-
prés anímica del personatge; con-
text d’acció política o vital i visita
als personatges mesos més tard i
40 anys després) permeten resse-
guir aquestes vides marcades pel
més gran dels horrors. Un exerci-
ci de tal volada que l’ha convertit

en un dels cent millors re-
portatges de tots els
temps.

De l’esperit de Hersey
s’ha empeltat Roberto Sa-
viano (Nàpols, 1979)
que, també des de ben a
prop de les víctimes (ell
n’ha acabat essent una
més), dissecciona com po-
ques vegades s’ha vist el
món de la màfia a Gomo-
rra, situació de la qual
n’extreu experiències que,
parcialment, ficciona als
relats d’El contrari de la
mort. Metralla d’una
bomba avui tan terrible
com l’atòmica de 1945.

Hiroshima. John Hersey. De-
bolsillo. 184 pàgs. 7,95 euros.
Gomorra / El contrari de la mort
/ El contrario de la muerte. Ro-
berto Saviano. Debolsillo / La-
butxaca Debate. 325 / 90 pàgs.
7,95 / 9,90 euros.

Obra que recull el mític llibre Ho-
menatge a Catalunya, així com
totes les cartes, articles i resse-
nyes de llibres relatius a la Guer-
ra Civil escrits per l’autor de
1984, que va viure de primera mà
el conflicte en allistar-se a l’exèr-
cit republicà.

Arriba ara, dos anys després que
ho fes en el mateix format El códi-
go Da Vinci, la primera part de
les aventures del particular Ro-
bert Langdom. En aquesta entre-
ga, el simbologista intenta impe-
dir que una societat secreta des-
trueixi el Vaticà.

Història de dues ‘bombes’

El recentment desaparegut autor
barceloní va aconseguir el premi
Nadal 2008 amb aquesta obra
ambientada en el segle XVIII.
Narra com, després de l’expulsió
dels jesuïtes d’Espanya, un eixerit
novici abandona la Companyia
per recórrer les corts europees.

Lo que sé de los vampiros
FRANCISCO CASAVELLA
Booket
576 pàgs. 9,95 euros Espectacular recorregut per les

civilitzacions des de l’inici de la
humanitat fins al segle XX. El
mestre de l’art i les humanitats,
enlloc de dirigir-se a experts, és
directe i entenedor. Amb un espe-
rit didàctic, fa aparèixer els perso-
natges més importants de la his-
tòria universal.

La vida del professor Belsey tron-
tolla de cap a peus: el seu matri-
moni està en crisi i el seu enemic
intel·lectual arriba a la seva uni-
versitat. La tercera novel·la de la
jove anglesa (autora de l’elogia-
da Dents blanques), tan divertida
com farcida d’àgils diàlegs, va
guanyar el premi Orange 2006.

Francisco Casavella.

Butxaca

La construcció del pont de Be-
salú és el teló de fons d’aquesta
novel·la històrica ambientada en
l’època medieval que utilitza
molts fets reals. El mestre d’obres
Prim Llombard rep l’encàrrec
d’edificar un pont fortificat, però
aviat s’haurà d’enfrontar a diver-
sos obstacles, no del tot materials.

Commovedora novel·la sobre
l’amistat, la crueltat humana, el
destí i la redempció, amb la turbu-
lenta història d’Afganistan com a
escenari. Una amistat entre dos
nens truncada per una traïció és
el fil conductor del debut literari
d’aquest metge afganès exiliat als
Estats Units. La versió al cinema
va arribar fa dos anys.

La Guerra Civil, vista des del ves-
sant dels vencedors. L’editora i
escriptora repassa la seva vida
des dels tres fins als 21 anys en el
si d’una família burgesa de la Bar-
celona franquista. Les memòries,
escrites amb excel·lent ironia,
abasten des de la seva afiliació a
la Falange fins al moment en què
trenca amb el catolicisme i se si-
tua a l’esquerra.

Acte de justícia literària: Debolsi-
llo llança l’obra completa de Be-
net (que havia estat retocada per
la censura franquista) tot aca-
rant-la amb els manuscrits origi-
nals. La biblioteca comença amb-
Volverás a Región, la trobada de
Daniel Sebastián amb una miste-
riosa dona. També s’han editat
Una meditación, Un viaje de in-
vierno i La otra casa de Mazón.

Què són els amics grocs? La res-
posta és al primer llibre del guio-
nista de Cuarta Planta i director
de No me pidas que te bese por-
que te besaré. Espinosa relata el
que va aprendre lluitant contra el
càncer. Lliçons extrapolables sen-
se ser una obra d’autoajuda.

L’escriptor i cinesta mexicà recu-
pera la duresa del llenguatge i la
violència de 21 gramos i Amores
perros. A El búfalo... explora la
passió dins d’un triangle amorós
d’adolescents. A Un dulce..., un
seguit de venjances acabarà impli-
cant tot un poble, després de des-
cobrir el cos d’una noia morta.

El règim soviètic va censurar du-
rant anys aquesta monumental
denúncia dels totalitarismes.
Considerada com la Guerra i pau
del segle XX, la novel·la destaca
l’angoixa de Schtrum, alter ego
de l’autor, durant la II Guerra
Mundial. La mateixa editorial
publica El Don Apacible, del No-
bel Shólojov, quatre toms am-
bientats en la Revolució Russa.

Amb l’habilitat marca de la casa,
l’autor se serveix d’una vasta do-
cumentació per recrear la revolta
del Dos de Maig de 1808 a Ma-
drid, centrant-se en els protago-
nistes anònims. Amb igual inten-
sitat, el relat il·lustrat Ojos azules
explica la nit en què un dels con-
quistadors espanyols va preferir
enfrontar-se als asteques abans
que deixar l’or i salvar la vida.

Hiroshima, 1945.

Breu història del món
ERNST GOMBRICH
Labutxaca
394 pàgs. 9 euros

Sobre la belleza
ZADIE SMITH
Quinteto
574 pàgs. 9,95 euros

Orwell en España
GEORGE ORWELL
Fábula
464 pàgs. 10,95 euros

Ángeles y demonios
DAN BROWN
Books4pocket
725 pàgs. 10 euros

El pont dels jueus
MARTÍ GIRONELL
Labutxaca
304 pàgs. 8,95 euros

Cometas en el cielo
KHALED HOSSEINI
Salamandra
384 pàgs. 8,50 euros

Habíamos ganado la guerra
ESTER TUSQUETS
Zeta Bolsillo
224 pàgs. 8 euros

Volverás a Región
JUAN BENET
Debolsillo
304 pàgs. 9,95 euros

El món groc /
El mundo amarillo
ALBERT ESPINOSA
Debolsillo
168 pàgs. 6,95 euros

Un dulce olor a muerte /
El búfalo de la noche
GUILLERMO ARRIAGA
Verticales
181 / 267 pàgs. 6 / 7 euros

Vida y destino
VASILI GROSSMAN
Debolsillo
1.120 pàgs. 12,95 euros

Un día de Cólera / Ojos Azules
ARTURO PÉREZ-REVERTE
Punto de lectura / Seix Barral
416 / 68 pàgs. 9,95 / 14 euros
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LLUÍS MUNTADA

Borges, poc amant dels
cants de sirena de les mo-
des literàries, quan era in-
terrogat sobre quins au-

tors de “la literatura recent” desta-
caria, solia contestar: “Y bien,
hay un jovencito llamado Virgilio
que promete mucho”. El Sant Jor-
di d’enguany permet esquivar l’àn-
sia d’actualitat tot presentant al-
gunes obres de qualitat perenne, i
mostra simetries que si bé no justi-
fiquen la formulació de cap preci-
pitada tesi totalitzant, sí que apun-
ten poderoses vetes renovadores.

D’una banda, en el context
d’un mercat literari que amb vo-
racitat saturniana devora els pro-
pis fills, cal remarcar la importàn-
cia del camí ascendent que han
fet els darrers 12 mesos les obres
de dos autors osonencs: Una mà-
quina d’espavilar ocells de nit
(menció especial Premi Ciutat de
Barcelona 2008), de Jordi Lara, i
Desfent el nus del mocador (Pre-
mi Salambó 2008), de Ramon
Erra. Lara ha escrit uns contes
on l’evocació poètica i un domini
extraordinari del llenguatge es fo-
nen amb el clima moral de la des-
cripció de dos mons en procés
d’extinció: el de la joventut i el de
la sardana. Erra forja una admi-
rable construcció de l’espai narra-
tiu, en què el quiet confinament
d’un excambrer amb el rostre des-
figurat transmuta en una calidos-
còpica acumulació d’històries vi-
tals que havia aplegat en una fei-
na en un bar de carretera.

D’altra banda, des de la Cata-
lunya Nord, on el jacobinisme ha
culminat l’eradicació de l’idioma
català, esclaten dues obres carac-
teritzades pel seu vigor narratiu:
Aiguafang (Crítica Serra d’Or,
2009), de Joan-Lluís Lluís, i Una
educació francesa, de Joan-Da-
niel Bezsonoff. Lluís narra una
Barcelona postholocàustica, apo-
calíptica, on els protagonistes
exalcen una corprenedora estèti-
ca de la devastació moral, emble-
ma de l’esfondrament definitiu

dels ideals il·lustrats. Bezsonoff,
recopilant textos publicats a
L’Avenç, ha escrit una fascinant
educació sentimental, un llibre so-
bre els diversos vectors de la seva
infantesa, relatats amb riquesa i
força imponents. Aquests quatre
autors són nascuts als seixanta,
narren universos desplaçats, ten-
sen l’arc de la llengua, presenten
una veu incofusible, conjuguen el
realisme amb el contrapunt d’un
dosificat dring de màgia i entenen
l’escriptura com una forma de (re)

apropiació de la realitat. Vivim en
el millor dels mons possibles.

Una màquina d’espavilar ocells de
nit. Jordi Lara. La Magrana. 273
pàgs. 18 euros.
Desfent el nus del mocador. Ra-
mon Erra. La Magrana. 206
pàgs. 17 euros.
Aiguafang. Joan-Lluís Lluís. La
Magrana. 141pàgs. 16 euros.
Una educació francesa. J.D. Bez-
sonoff. L’Avenç. 128 pàgs. 17 eu-
ros.

Vetes renovadores

Noi, ¿has vist la mare
amagada entre les ombres?
JULIÀ DE JÒDAR
Proa
152 pàgs. 17 euros

El primer assalt
LLUÏSA FORRELLAD

ngle
320 pàgs. 21,50 euros

Els neons de Sodoma
XAVIER ALIAGA
3i4
144 pàgs. 18 euros

L’últim home que parlava
català
CARLES CASAJUANA
Destino
202 pàgs. 20 euros

El col·leccionista de fades
JOSEP BALLESTER
Bromera
208 pàgs. 19 euros

Narrativa completa (2 vol.)
MERCÈ RODOREDA
Edicions 62
2.224 pàgs. 75 euros

Olor de Colònia
SÍLVIA ALCÀNTARA

dicions de 1984
330 pàgs. 18 euros

Potser perquè érem nens
RICARD BIEL

msterdam
126 pàgs. 14 euros

El professor d’història
JOAN F. MIRA

roa
308 pàg. 20 euros

Twistanschauung
VÍCTOR GARCIA TUR

mpúries
368 pàgs. 18 euros

Un llac en flames
HILARI DE CARA
Quaderns Crema
256 pàgs. 18 euros

El silenci
GASPAR HERNÀNDEZ
Destino
224 pàgs. 20 euros

Animals destructors de lleis
RICARD SALVAT
Meteora
216 pàgs. 19 euros

Amb ulls americans
CARME RIERA
Proa
252 pàgs. 17,50 euros

La papallona negra
ANTONI PLADEVALL
Columna
240 pàgs. 19 euros

El nas de Mussolini
LLUÍS-ANTON BAULENAS
Proa
336 pàgs. 20 euros

Els nous escriptors revisen fins i tot les tradicions com la sardana. / CARLES RIBAS

Víctor Garcia Tur (Barcelona,
1981) s’ha incorporat a la nova
fornada de joves narradors cata-
lans amb un premi sota el braç,
el Documenta 2008, que ha gua-
nyat amb un llibre que, malgrat
la difícil pronúncia del títol, con-
té una prosa àgil i enriquidora.
Twistanschauung són tretze re-
lats que parlen de l’amor, el bilin-
güisme, els funerals, els aquaris,
l’autoestop, Mart, la percepció...

Julià de Jòdar pren el títol d’una
cançó dels Rolling Stones dels 60
per aquesta nova novel·la on el pro-
tagonista, arran de la mort de la
seva mare, es capbussa en els re-
cords, plens de malsons, i redacta
una mena d’autoconfessió. L’obra
és un encadenament de quaranta
relats que són una mostra de la sa-
viesa i el talent literari de l’autor de
la trilogia L’atzar i les ombres.

Julià de Jòdar.

El 1965, l’autora de La plaça de
Diamant firmava amb Edicions 62
un contracte per publicar les seves
obres completes. Llavors tot just
havia fet una novel·la i diversos
contes, però la seva ploma seria
prolífica. En el centenari del naixe-
ment de l’autora, l’editorial en pu-
blica la narrativa canònica, de la
qual han sortit ja dos volums. En
total seran sis toms, un amb les
obres que Rodoreda va rebutjar.

Un incendi trenca la monotonia en
una colònia tèxtil dels anys 50. El
fum ho empudega tot i la gent in-
tenta salvar la fàbrica. La vida en
aquests microcosmos que eren les
colònies tèxtils, sota el dirigisme de
patrons i capellans, és novel·lada
per Sílvia Alcàntara (Puig-reig,
1944) en la seva opera prima. És
ficció, però l’autora, que de petita
va viure en una colònia, hi evoca
records sota una mirada crítica.

Un adolescent i la seva germana
petita, en la qual el primer aboca el
seu instint protector, protagonit-
zen aquesta novel·la que li va
merèixer a Ricard Biel (Badalona,
1970) el darrer premi Just M. Case-
ro. A través de la mirada innocent,
i a voltes malèvola, dels protagonis-
tes, l’autor narra amb prosa acura-
da una commovedora història so-
bre la desintegració d’una família.

Narrativa catalana

Lluïsa Forrellad va triomfar en el
seu primer assalt en el món litera-
ri: va guanyar el Premi Nadal, el
1953. Després vingué mig segle de
silenci, que l’autora va trencar el
2006. El primer assalt, una història
de tensions familiars a la Barcelo-
na dels anys 60, és la seva tercera
novel·la des de llavors i coincideix
amb el debut literari, als 81 anys,
de la seva germana bessona, Fran-
cesca, amb La vostra sang (Angle).

Concebuda a partir del mite del
Faust, aquesta novel·la tanca la tri-
logia sobre València que Joan F.
Mira va iniciar fa dues dècades
amb Els treballs perduts i va seguir
amb Purgatori. Distingida amb el
Premi de la Crítica, El professor
d’història narra, amb la prosa acu-
rada i poètica pròpia de l’autor, l’úl-
tima classe d’un docent a punt de
ubilar-se i que és una brillant re-
flexió sobre el sentit de la història.

Joan Francesc Mira.

El poeta de Manacor s’estrena en
la novel·lística amb Un llac en fla-
mes, una crònica de personatges
que es troben amb les il·lusions, la
creació artística i la vida sexual en
fase terminal. Sarcàstica i incisiva,
la novel·la és la primera part d’una
trilogia i per això l’autor hi deixa
algunes pistes obertes. Ambienta-
da en una ciutat que podria ser la
mateixa Manacor, l’obra retrata la
Mallorca contemporània.

El periodista plasma el seu in-
terès per la meditació, les terà-
pies alternatives i l’espiritualitat
en aquesta novel·la —una
autoficció— que va ser guardona-
da amb el premi Josep Pla.
L’obra és protagonitzada per
una jove japonesa malalta de càn-
cer que demana l’ajut d’un perio-
dista radiofònic —l’alter ego de
l’autor—, ja que creu en el poder
curatiu de la paraula.

Al gran home de teatre que fou Ri-
card Salvat li entusiasmà la propos-
ta de Meteora de recuperar aques-
ta novel·la de joventut, amb què va
guanyar el Premi Joanot Martorell
el 1959, però que va ser prohibida
per la censura i editada clandestina-
ment. Però el dramaturg, mort el
passat 24 de març, no va veure en-
llestida la reedició. L’obra relata les
penúries dels espanyols que van
emigrar a Alemanya als anys 50.

A través dels ulls d’un jove nord-
americà, l’escriptora dibuixa un re-
trat irònic de la societat catalana.
La trama policíaca i un rerefons de
corrupció serveixen a Riera per bas-
tir un relat divertit on ridiculitza la
classe política i dóna veu a la Cata-
lunya emprenyada. La novel·la su-
posa un canvi de registre respecte a
títols anteriors de l’autora com Te
deix, amor, la mar com a penyora o
Dins el darrer blau.

Si en el seu anterior llibre Si no ho
dic rebente, l’autor feia una sàtira
de la corrupció política i urbanísti-
ca en un poble inventat del País
Valencià, en aquesta nova novel·la
(Premi Andròmina 2008) torna a
situar els esdeveniments en el ma-
teix poble imaginat i segueix fent
crítica social amb grans dosis d’hu-
mor negre. La història arranca
amb la desaparició de la imatge de
Sant Roc de l’església del poble.

Sobre la tesi que mantenen els més
pessimistes pel que fa al futur del
català —que l’idioma desapareix
perquè la gent deixa de parlar-
lo—, l’escriptor Carles Casajuana
construeix aquesta obra —entre la
novel·la i l’assaig— que va gua-
nyar el Premi Ramon Llull 2009.
Un llibre que, com els anteriors de
l’autor, conviden a la reflexió i no
deixen indiferent el lector.

Preocupat per les transformaci-
ons que amenacen el futur de la
ruralia, l’escriptor osonenc ja va
abordar aquest tema a la
novel·la Terres de lloguer (2006),
i ara rebla el clau amb La papallo-
na negra. Guanyadora del premi
Carlemany, la novel·la és prota-
gonitzada per una família de pa-
gesos propietaris que tanca la se-
va explotació agrària i recorre al
turisme rural.

Distingida amb el premi Ciutat
d’Alzira 2008, aquesta novel·la re-
lata la repressió i els rosecs de cons-
ciència que pateix un escriptor ob-
sedit per les menors, famós precisa-
ment per la seva obra adreçada als
infants. Josep Ballester ambienta
l’obra en l’Oxford victorià i la basa
en fets reals: uns documents no
classificats d’un pacient que va re-
córrer a la hipnosi per superar la
seva obsessió per les menors.

Què porta una persona a assumir
sense vacil·lacions la disciplina de
partit? Què sent i com raona? Són
qüestions al voltant de les quals
gira aquesta obra de Lluís-Anton
Baulenas que va guanyar el premi
Sant Jordi 2008. L’acció se situa
als anys vint i l’autor hi recrea la
violència sindical de la CNT i els
orígens del Partit Comunista, fets
que vincula als intents, a Europa,
d’assassinar Mussolini.
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