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La fal·lera de l’originalitat és
un mal recent, de fa només
200 anys, però encara dura
com si l’acabéssim d’engen-

drar. Jordi Balló (Figueres, 1954) i
Xavier Pérez (Barcelona, 1962) fa
temps també que saben d’aquesta
miopia contemporània i han propo-
sat a diversos llibres, particularment
a La llavor immmortal, la percepció
contrària. No vol dir que tot sigui el
mateix sempre; vol dir que hi ha al-
guns universals humans que han tro-
bat expressió interrogativa a textos
molt antics i a metamorfosis molt
modernes, i que hi ha un lligam pro-
fund entre ambdós. Aquest recorre-
gut és igual de solvent que abans,
amb un camí una mica més clàssic
del que és habitual en ells perquè
han provat de fer-nos veure com es
transformen i perviuen les formalit-
zacions clàssiques d’alguns mites als
temps moderns, i els temps moderns
vol ser una manera d’al·ludir a Pier
Paolo Passolini o Dreyer i Lars von

Trier, però també a Alejandro Ame-
nábar o fins i tot Víctor Mora, el seu
El Capitán Trueno i el deute explícit
amb la faula de Tristany i Isolda.

Sense erudicions egolàtriques ni
exhibicions de saber inútil, els autors
expliquen que els relats clàssics no
són “simples exotismes d’una con-
ducta atàvica, aliena al nostre món”.
Dediquen sis capítols a sis mites i
llegendes fonamentals de la cultura
occidental: el Poema del Gilgamesh i
la recerca de la immortalitat (per
anar de la Ilíada a Mad Max o Lo-
renzo’s Oil); el Prometeu encadenat,
d’Èsquil, i la seva explotació intensi-
vament romàntica; l’Èdip rei de Sòfo-
cles i els “riscos del saber” (que ens
duen fins a l’anàlisi del Nixon d’Oli-
ver Stone havent passat per l’obra
novel·lesca de Paul Auster); l’Antígo-
na de Sòfocles i el desafiament del
poder (on trobem el nou clàssic de
George Steiner i retrobem l’emoció
de Rosselini i Roma, città aperta o
una altra obra de postguerra, l’Antí-
gona de Salvador Espriu); els revolts
tràgics de Medea, d’Eurípides, i les
constatacions inversemblants —un
centenar d’obres reprenen el mite no-
més entre 1970 i 2000— i, per fi,
“l’excés d’amor” dedicat a la culmi-

nació sublim de l’amor en la mort,
tal com passa a la història de Tris-
tany i Isolda, i que és probablement
la més popular potser perquè l’adul-
teri i l’amor covard, o l’amor i la
prohibició, o l’amor i l’odi represen-
tats en d’altres ens segueixen parlant
amb cruesa del desig i la realitat.

No juguen amb les cartes marca-
des o la presumpció de fer-nos creure
que tots sabem de què van aquests
arguments i trames clàssiques. Ac-
tuen a l’inrevés, amb la humilitat de
tornar a explicar els trets essencials
d’aquestes històries de manera que
podem detectar la perviviència i la
instrumentalització dels autors mo-
derns a l’hora de retornar, reinterpre-
tar, rellegir, relligar als temps actuals
les trames i angoixes que van formu-
lar-se als orígens culturals del nostre
temps. Per això no fa mal saber que
els clàssics del cinema han sabut defu-
gir la patologia originalista fent-la no-
drir-se de la consciència culta: els
psycothrillers com Seven de Dave Fin-
cher, o La espalda del mundo de Javier
Corcuera, s’integren amb naturalitat
en la trama de ressons i intencions
que els autors condueixen quasi com
si ells mateixos haguessin après la
lliçó dels clàssics abans d’exposar-la.

La iniciativa d’una cadena de televisió catalana d’engres-
car un estol de vells, homes i dones, a dedicar-se al
rock and roll —bé que hagi estat en una de les seves
versions més assuaujades i cantabile; alguna cosa molt

allunyada, posem per cas, dels Rolling Stones— ha estat salu-
dada amb un cert entusiasme pels mitjans escrits del país,
possiblement pel que tenia d’insòlita i paradoxal, és a dir, de
“notícia”. Però totes les coses són susceptibles d’anàlisis fetes
a consciència; totes són mereixedores d’una atenció més detin-
guda i serena: qualitats, aquestes, que són precisament més
pròpies de la vellesa que de qualsevol altra edat.

És cert que el tractat clàssic més famós de tots sobre la
vellesa, De senectute, de Ciceró, acaba amb aquesta exhorta-
ció: “La vellesa és la darrera escena d’un drama: en aquesta
escena, hem d’evitar l’avorriment”, com és cert que, al capí-
tol II.VIII del mateix llibre, Ciceró hi diu: “Cal ésser resis-
tent a la vellesa, estimats Leli i Escipió ... i practicar exercicis
físics d’una manera moderada” —idea de la qual provenen
totes les gimnàstiques adreçades especialment a la gent gran,
tan en boga des de fa uns quants anys, i causa de tota mena
de pinçaments i tendinitis. És igualment cert que Montaigne,
un dels grans deixebles de Ciceró, al capítol III.V dels Essais,
reconeix que: “De l’alegria excessiva he passat a l’excessiva
severitat, més molesta. Per això ara em lliuro una mica al
desenfrenament, i ho faig a posta; i aplico de tant en tant a
l’ànima pensaments riallers i juvenils”. Però Montaigne més
aviat troba consol a les seves xacres —comptat i debatut, tot
just ranejava la cinquantena— recordant una dita de Plató,
que “aconsella als vells assistir als exercicis, danses i jocs de
la joventut perquè s’alegrin, gràcies als altres, de l’agilitat i
la bellesa corporals que ells ja no tenen, i perquè rememorin
la gràcia i el favor d’aquella edat vigorosa”, pensament que
el porta a citar una altra vegada Ciceró: “Per als altres les
armes, per als altres els cavalls, per als altres les javelines,
per als altres el mall i la pilota, per als altres la natació i les
carreres; per a nosaltres, els vells, que ens deixin solament,

entre tots els jocs que
hi ha, els daus i les ta-
bes”.

Efectivament, si es
repassa xano-xano tot
el que han dit els savis
de l’Antigor —que en-
cara són els savis per
excel·lència dels nos-
tres dies—, més aviat

s’hi troba sempre una defensa de la quietud, de la serenitat
espiritual, i una tendència a defugir exercicis i maneres que ja
no escauen a una edat provecta. Així, per tornar al llibre de
Ciceró, IV.III, el gran orador i ciutadà de Roma semblava
tenir molt clar que una de les activitats que més havia d’escau-
re a una persona gran era, com podia esperar-se en aquest
autor, l’educació: “¿És que no deixarem per a la senectut ni
tan sols les forces suficients per a instruir els joves, formar-los
i preparar-los per a qualsevol exigència dels seus deures?
¿Quina activitat hi pot haver més noble que aquesta?”. Com si
pensés per endavant en aquest Casal Rock de què parlem avui,
Sèneca també engega, a De la brevetat de la vida, XII.4, unes
paraules que no podrien resultar més avinents: “¿Què seran
aquells que s’escarrassen a composar, escoltar i aprendre
cançons, que torturen amb les inflexions d’una melodia llan-
gorosa la veu humana, el recte ús de la qual tan bo i tan
simple ha fet la Natura ...? Aquests no tenen repòs, sinó
ocupació inútil”. No va ser l’únic que ho va veure d’aquesta
manera, perquè el medieval Boncompagno da Signa, al seu
Dels mals de la vellesa i de la senectut, 4.7, diu que una de les
calamitats del comportament d’alguns vells consisteix a “por-
tar a la memòria les coses alegres i desitjoses, els esbargi-
ments, els béns i els goigs que van tenir quan eren joves”: el
retorn o la immersió en el rock encaixaria de ple en aquesta
consideració. Encara és més sever Petrarca, que al seu De vita
solitaria, I.IX, distingeix dues menes de vells, equivocats tots
dos, els uns perquè “es troben apesarats pels anys i la immobi-
litat”, els altres perquè “s’agiten puerilment com els penells” .

No cal ara convocar més saviesa antiga. Hom té la impres-
sió que aquest retorn enjogassat dels vells a les formes musi-
cals del rock i del pop rebla una de les dimensions més
abjectes de la televisió universal: en ella sembla que no passi el
temps, el mitjà sempre està al dia, sempre rejovenit, i aquesta
dinàmica arrossega fins i tot aquella classe de ciutadans, els
vells, als quals la proximitat de la mort hauria de moure més a
la serena reflexió, l’estudi, la conversació i l’educació dels
joves que a bellugar frenèticament la veu i els membres sense
voler acceptar que l’edat jove només és un tram de la vida,
que un dia deixem enrere i que no torna. El Cohèlet bíblic ho
diu molt clar: “Omnia tempus habent et sui spatiis transeunt
universa sub caelo”, és a dir: “Tot té el seu moment, i sota el
cel hi ha un temps per a cada cosa”.

En aquest sentit, la iniciativa de què hem parlat avui és una
de les més impies que s’hagi vist a la televisió en els últims
anys.

JORDI GRÀCIA

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Vellesa i ‘rock
and roll’

JORDI LLOVET

Ulisses, pare de Mad Max

Representació a l’Òpera de Los Angeles de l’obra Tristany i Isolda, un dels relats clàssics analitzats per Balló i Pérez. / AP

Lisboa: llibre de bord
José Cardoso Pires (traducció i intro-
ducció de Vicent Berenguer Micó)
Publicacions de la
Universitat de València
104 pàgines. 10,50 euros

Fa unes setmanes, en aquest
diari, Enrique Vila-Matas es-
crivia un article titulat ¿Qué
será de Lisboa?, amoïnat per

la notícia d’un pla municipal per re-
habilitar el Chiado, barri emblemàtic
de la capital portuguesa: “La especu-
lación inmobiliaria —se piensa en
muchos pisos de lujo— podría aca-
bar con parte del encanto ruinoso de
este barrio”. Però, com recorda José
Cardoso Pires (1925-1998) en el que
va ser l’últim llibre que va publicar en
vida, aquest magnífic Lisboa: llibre
de bord, el Chiado està acostumat a
les destruccions: a més del devasta-
dor terratrèmol de 1755 —recordat
avui pels murs sense volta del con-
vent do Carmo—, queda encara a
prop l’incendi de 1988, “una ferida
oberta” no només en la “memòria
col·lectiva”, sinó sobretot en la de
l’escriptor: “Així, per més ràpida que
siga la cicatrització d’aquestes parets
fantasmes, sé que quedarà per a sem-
pre un fum, una ombra dolorosa em-

boirant-me el passat”. La “cicatritza-
ció” va tirar per la via que tem Vila-
Matas, amb l’obertura de comerços
de les mateixes cadenes que hi ha a
totes les grans ciutats europees.

Amb tot, la ruïna tindrà encant
pel visitant, però no pel ciutadà que
hi viu. I aquest no és un llibre nostàl-
gic, sinó una evocació personal i
atractiva, que defuig tant els tòpics
turístics que no van més enllà de l’es-
tàtua sedent de Pessoa davant la cafe-
teria A Brasileira, com la visió tirant
a exòtica d’intel·lectuals com el ci-
neasta suís Alain Tanner amb la
pel·lícula A la ciutat blanca, que Car-
doso Pires critica. Parlant de tu a la
ciutat, llegint-ne les seves pàgines, ell
comença a desplegar la seva me-
mòria des del Castelo de São Jorge, el
mirador més alt de la ciutat, i con-
clou que, des de tan amunt “no et
sent, ciutat”, perquè “no respire les
teues intencions ni t’ensume”, perquè
“no copse els gestos de la mirada”.

En efecte, la Lisboa que ens vol
transmetre no és la contemplada, si-
nó l’ensumada (peix a la brasa a la
porta de les tavernes, flaires dels mo-
lls), la trepitjada i la subterrània (la
“ciutat que es desdobla, reflectint-
se”: els paviments dels carrers, plens
de lletres, símbols i dibuixos que es

reprenen a les rajoles que adornen les
parets de les estacions del metro). En
definitiva, la Lisboa més íntima i po-
pular: “la veu i l’humor, el to i la
sintaxi”, que són “registres inconfusi-
bles de l’esperit del lloc”, i que ens
parlen, per exemple, a través del fado
més genuí o dels caricaturistes.

Com passa massa sovint en les
traduccions de literatura en portu-
guès, la versió que se’ns ofereix és
deficient. En aquest cas, als tradicio-
nals “falsos amics” entre dues llen-
gües romàniques (el funicular de la
Bica es converteix en “ascensor”; el
genèric macaco portuguès es tra-
dueix literalment, i no per “mico”,
quan en català macaco és una espè-
cie concreta), s’hi afegeix una manca
de sentit de la llengua, amb rodolins
involuntaris (“De flors, a la primave-
ra i a l’estiu, Vila Berta és coberta”),
traduccions rebuscades (“a perfeição
das coisas” esdevé “el més perfecte
de les coses”; els calceteiros, artesans
empedradors dels carrers, són “ado-
bacamins”) i, en general, una sintaxi
massa propera a l’original, que vio-
lenta la llengua. Havent-hi ja una tra-
ducció de l’any 2000 —millor, sense
ser rodona—, costa d’entendre que
amb els diners públics d’una universi-
tat s’hagi tirat endavant aquesta.

Una Lisboa íntima
XAVIER DILLA

“Sota el cel hi ha
un temps

per a cada cosa”
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Mankell novel·la la por
a allò desconegut
L’autor suec Henning Mankell, recone-
gut mundialment i multipremiat per la
seva sèrie de novel·les policíaques prota-
gonitzades pel comissari Kurt Wallander,
condueix el lector, en aquest nou llibre

sense el seu famós personatge—, a un llarg viatge per
l’Àfrica i la Suècia de finals del segle XIX. L’autor, gran
coneixedor del continent africà —actualment reparteix
el seu temps entre Suècia i Moçambic, on dirigeix el
teatre nacional Avenida— reflexiona sobre la descon-
fiança dels països civilitzats cap allò desconegut i dife-
rent. Traduït per Carolina Moreno.

El fill del vent. Henning Mankell. Tusquets. 361 pàgi-
nes. 19 euros

La història fosca de la
Ciutadella
La Ciutadella, ara una concorreguda zona
d’esbarjo que allotja en el seu perímetre el
parc Zoològic i el Parlament de Catalunya,
té una història fosca que recorda Manuel
López Nespereira en aquest assaig. El cate-

dràtic d’Història Contemporània ofereix una crònica fidel
del que va ser i representar la Ciutadella durant més de 150
anys: el període entre la desfeta de 1714 —quan Catalunya
va ser assimilada a Castella després d’una repressió duríssi-
ma i es va construir la Ciutadella com a fortalesa militar
per garantir la submissió de la capital — i l’any 1868, quan
la revolució antiborbònica obria les portes a una espe-
rança col·lectiva que no es va fer realitat.

La Ciutadella. Manuel Pérez Nespereira. Base. 128
pàgines. 14 euros

El Palau de la Música,
en imatges
El Palau de la Música s’ha regalat en el
seu centenari un nou llibre. Un volum
profusament il·lustrat —unes 200 imat-
ges i en dues versions, català-castellà-an-
glès i francès-italià-alemany— i amb
pròleg del prestigiós crític d’art Robert
Hughes, qui repassa la història de l’auditori modernista
obra de Lluís Domènech i Montaner en un extens
article. Les fotografies, de Ricard Pla i Pere Vivas, mos-
tren el Palau i els nous espais fruit de les dues ampliacions
de l’edifici des d’angles singulars i emfatitzant la presèn-
cia de la gent, la qual cosa dóna una imatge d’edifici viu.

El Palau de la Música Catalana. Robert Hughes, Jordi
Falgàs, Ricard Pla i Pere Vivas. Triangle Postals. 239
pàgines. 40 euros

‘L’Ocell de foc’ celebra 25
anys amb edició de luxe
Una de les obres més llegides d’Emili
Teixidor és sens dubte aquesta novel·la
d’aventures protagonitzada per l’Ocell
de Foc, un noi la identitat del qual ha
restat rigorosament amagada fins al

punt que ell mateix la desconeix. Una novel·la que
transporta el lector als temps d’infantesa de Jaume I,
de la lluita contra els càtars, de l’amenitat literària de
oglars, trobadors i poetes com Cerverí de Girona o

Jaume Roig. De la primera edició es compleix el 25è
aniversari i Cruïlla ho celebra amb aquesta edició
documentada, gairebé de luxe, amb fotografies i pe-
tits textos sobre els fets històrics s’hi novel·len.

L’Ocell de Foc. Emili Teixidor. Cruïlla. 189 pàgines.
20 euros

Jardí d’hivern
Monika Zgustova
Proa
250 pàgines. 18 euros

Tot i que aquesta mateixa
observació és molt suscep-
tible de fossilitzar-se en
un automatisme més del

llenguatge, no resulta sobrer re-
cordar-la: cal anar en compte
amb els automatismes del llen-
guatge. Potser imbuïts per la po-
pularitat del títol que Paco Can-
del va donar al cèlebre assaig Els
altres catalans, un podria deixar-
se arrossegar per la mecànica del
llenguatge i considerar que Mo-
nika Zgustova, D. Sam Abrams,
Matthew Tree, Simona Škrabec i
tutti quanti són els altres catalans
de la nostra època. Però: els al-
tres? Per què, els altres? Ni les
societats líquides diagnosticades
per Zygmunt Bauman, ni els alts
valors de creativitat d’aquests es-
criptors permeten excoriacions
promogudes per un ús peresós
del llenguatge. Amb la seva pro-
lixa obra com a novel·lista, tra-
ductora i assagista, Monika
Zgustova (Praga, 1956) ha mate-
rialitzat un portentós envigori-
ment de la literatura catalana.
Tot i que (un altre automatisme)
Zgustova escriu la seva narrativa
primer en txec i després en ca-
talà, La dona dels cent somriures
(2001), Menta fresca amb llimona
(2002) i La dona silenciosa (2005)
han potenciat el ric fris de la lite-
ratura catalana actual i han ratifi-
cat el seu (més automatismes!) ca-
ràcter universalista.

Jardí d’hivern és una novel·la
imponent que abraça els darrers
seixanta anys de la història de
Txèquia. L’obra presenta diver-
ses línies de força que, en un ma-
jestuós joc d’arabescos, conver-
geixen a exaltar els principals res-
sorts de la integritat moral. Hi
trobem una profunda reflexió so-
bre el poder: l’antiga aristocràcia
es refugia en els records d’un
món desaparegut, els dirigents
comunistes es comporten com a
patricis autòcrates i, amb l’adve-
niment de la democràcia, aquells
mateixos estalinistes ocuparan
els càrrecs de gestió del nou mo-
del polític (La broma de Kundera
batega sota un escenari de transi-
ció atapeït de perruques, postis-
sos i gestos molierescos). També
hi trobem una reflexió sobre l’ho-
nestedat, l’amor, el gregarisme,
la individualitat, la maternitat,
l’exili, la mort i els refinaments

de la seducció (“el més impor-
tant no és el cos masculí amb els
seus detalls, sinó el desig que l’ho-
me sap provocar en nosaltres”).
Davant les urpades d’un entorn
polític, social i personal tan de-
gradat, l’art adopta ressons scho-
penhauerians, convertint-se en
un refugi: “La meva vida es de-
senvolupa en la meva imagina-
ció”, exclama un dels protagonis-
tes per expressar el seu exili inte-
rior abans d’emprendre un exili
complet, definitiu.

En una correspondència de
símbols que amplifiquen l’exten-
sió metafòrica de l’obra, Jardí
d’hivern ratifica una observació
de Karl Jaspers: “gairebé totes
les persones són situacions perso-

nificades”. El
nom de la prota-
gonista princi-
pal de Jardí d’hi-
vern és Eva,
com el de la pri-
mera dona de la
h u m a n i t a t .
Eva, símbol de
la resistència
moral, objecte
de tota iniqui-
tat, aparedada
entre el rudi-
mentari comu-
nista Milan i el
sensible artista
Karel, fortifica
el seu edèn par-
ticular tot habi-
litant una llibre-
ria de vell en un
carrer dels vol-
tants del Cas-
tell de Praga.
La llibreria, un
jardí en ple hi-
vern comunis-
ta, s’erigirà en
l’espai narratiu
des d’on prodi-
gar la vida la-
tent de la resis-
tència moral
d’Eva i també
d’un grup de
ciutadans mar-
ginats pel rè-
gim. Jardí d’hi-

vern és un sumptuós conjunt de
pedreria. Sense perdre en cap mo-
ment el sentit del seu propi destí,
la novel·la es revitalitza amb esce-
nes que, com el concert i àpat
orgiàstic que té lloc en secret a
l’interior de l’església de la Verge
de Loreto, recorden la màgia oní-
rica de Jan Neruda; i gesta prodi-
giosos aïllaments fornits d’empa-
tia humana, que semblen evocar
el protagonista d’Una solitu
massa sorollosa, de Hrabal. Pra-
ga encarna una esperança i la ciu-
tat de Most un estat d’abatiment.
Karel personifica el declivi de la
cultura clàssica, de la civilitza-
ció. Milan és abstracció d’un cele-
bradíssim pragmatisme cec. Jar-
dí d’hivern exalça la força del
buit: dels morts, dels pares exi-
liats, dels fills perduts, de les lli-
bertats arravatades, dels amors
que no van poder ser, del món
assolat pel gregarisme de la de-
mocràcia. I, tanmateix, en un be-
llíssim cant del cigne, encomana
tota la força del goig, de les pas-
sions, de la plenitud i de l’espe-
rança.

Per què aquesta pulsió estranya d’anar posant parau-
les de costat, de triar-les, d’ordenar-les? Què busca?
Ho troba mai? ¿Per què aquest afany d’aconseguir la
perfecta màquina verbal, la que funciona sense

grinyolar, amb exactitud, i alhora la que provoca desgavells
interns als sentits i als cervells? Per què? Només pel plaer?
Només per l’oblit? Només pel coneixement? Pel creixement
de l’ànima?

La poesia, la més sagrada de les arts. La música té per
matèria el so. La pintura, el color. L’escultura, el volum.
L’arquitectura, l’espai. La matèria de la poesia és el llenguat-
ge, allò que ens constitueix, que ens relaciona amb el verb
originari. La poesia busca aquest verb originari i quan, per
un misteri d’ajustament, de precisió, d’energia implícita en
la llengua, es manifesta d’alguna manera la seva presència
real, es produeix el miracle. El llampec. L’esgarrifança.

Misteri de l’excés de sentit, misteri de l’explosió del sen-
tit. Misteri de l’altra cara del mirall del llenguatge: la poesia.

Vaig escriure aquests paràgrafs per a uns amics lleida-
tans que em van convidar a enregistrar uns poemes i em van
demanar això que se’n diu “una poètica”. I ara, entrat el
mes de maig, que és, diuen, el temps de la poesia, m’ha
agradat transcriure’ls aquí, dubtant una vegada més de la
possibilitat d’acostar-se a qualsevol forma de definició
d’aquest misteri de la poesia. Totes les poètiques són aproxi-

macions absurdes, en tant que inútils. Només un bon poe-
ma ens pot dir què és la poesia. La resta és literatura.

I és clar, després del que acabo d’escriure, caldria citar
un bon poema com a exemple. Podria recórrer a Carner,
que mai no falla, però ja veig somriures mofetes sota al nas
d’algú. No. No recorreré a Carner, ni a Foix, ni a Ferrater ni
a Vinyoli, que tots em donarien un poema capaç d’explicar
sense explicacions què és la poesia. I no ho faré perquè tinc
sobre la taula, des de fa uns mesos, un llibre preciós, com
tots els seus, de Francesc Prat. Es titula Fingiments i l’he
llegit diverses vegades amb gran plaer. És un llibre ple de
poesia. Ple de veritat i buit de mentida. És un llibre lligat a
la terra i a l’espai, al pas del temps i a les seves manifestaci-
ons vegetals i climàtiques, als rius i als núvols, a la vida i a la
mort. Com molts altres llibres de poesia, és clar. Però d’una
manera única. La manera de Francesc Prat. Unes proses
delicades, que semblen fluir naturals però que són plenes
d’ofici i de ressons. Proses que sovint es concentren, al final,
en uns pocs versos intensos, que els són fermall i en comple-
ten el sentit. En el lliscar lent de les proses i en aquesta
concentració mesurada dels finals en vers, quan hi són, hi
plana aquella presència real del verb originari que ens cons-
titueix. “La tramuntana, morada i vermella, passa i passa
deixant-ho tot immens, buit dins la seva grandesa desmante-
llada. Vent de Provença | fas transparent el marbre | i el
crisantem.” La poesia és una cosa tan senzilla com això.

“La novel·la es
revitalitza amb escenes
que recorden la màgia
onírica de Jan Neruda”

COLLS I PUNYS

La poesia
NARCÍS COMADIRA

L’escriptora Monika Zgustova, que ha tret la novel·la
Jardí d’hivern. / MARCEL·LÍ SÀENZ

LA REBOTIGA El món era a dins
LLUÍS MUNTADA
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