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el nas de mussolini
lluís-anton Baulenas
Proa. 20 € 

Una militant comunista de 
primera hora rep l’encàrrec 
d’amagar-se al Pirineu fins que 
li arribi l’ordre d’assassinar el 
dictador Primo de Rivera. Però 
s’extingeix mentre la instrucció 
no arriba mai. És l’anècdota nar- 
rativa que usa Baulenas per par-
lar de la tènue frontera entre fa-
natisme polític i bogeria.

oloR de ColÒnia
sílvia alcàntara
edicions de 1984. 18 € 

Una opera prima als 65 anys. Des-
prés d’un intens treball de forma-
ció tardana a l’escola d’escriptura 
de l’Ateneu, Sílvia Alcàntara ha 
sorprès entregant una obra sòli-
da que recrea l’univers de les co-
lònies fabrils del Llobregat du-
rant la dècada dels anys 50, un 
món tancat, paternalista i despò-
tic alhora.

animals desTRuCToRs 
de lleis
Ricard salvat
meteora. 19 € 

L’única novel·la del dramaturg Ri-
card Salvat, que va morir fa poc, 
es reedita 50 anys després que ob-
tingués el premi Joanot Martore-
ll (recolzada per Fuster i Espriu, 
va deixar sense premi Rodoreda i  
Ferran de Pol). Prohibida per la 
censura, només es va editar clan-
destinament a Mèxic.

la PaPallona negRa
antoni Pladevall
Columna. 19 € 

Les estructures tradicionals del 
món rural català s’enfonsen. 
Antoni Pladevall, professor 
d’institut i fill de masovers, a la 
comarca d’Osona, se serveix de 
la història d’una fracassada rela-
ció amorosa perquè hi esclatin 
els conflictes entre generacions, 
entre camp i ciutat, entre el reno-
var-se i el morir.  

Cada CasTell 
i ToTes les omBRes
Baltasar Porcel
edicions 62. 21 € 

L’autor mallorquí va tornar a 
l’activitat, després d’una llarga 
malaltia, reprenent la novel·la 
que havia hagut d’interrompre i 
que li va valer el premi Sant Joan. 
El resultat és una història grotes-
ca i caòtica, un amunt i avall barce-
loní inversemblant i carregadís-
sim de mala bava.

PoTseR PeRquè  
ÉRem nens
Ricard Biel
amsterdam. 14 €

El premi de novel·la breu Just M. 
Casero està proporcionant agra-
dables sorpreses els últims anys. 
L’última, aquest Potser perquè érem 
nens, narra la relació entre dos 
germans i la transformació gra-
dual, entre la innocència i la mal-
dat, d’un sentiment inicial d’odi 
en amor.

l’Home d’oRigami
Joan Carreras
amsterdam. 16,95 €

Un escriptor rep una visita inesperada: 
una noia li ofereix reprendre la seva re-
lació de parella amb una particularitat 
inquietant: només tornarà si accepta que ella el ser-
veixi incondicionalment com a esclava. Els personat-
ges i les quatre històries que viuen, en les quals s’en-
trecreuen els abusos de menors, la màgia, la depen-
dència, la creació literària, la renúncia i l’acceptació 
de les responsabilitats personals, funcionen a la per-
fecció com un mecanisme de papiroflèxia.

naRRaTiVa ComPleTa
mercè Rodoreda 
edicions 62. 75 € 

Un dels fruits del ja finalitzat 
Any Rodoreda ha estat l’inici de 
l’edició de les obres completes. La 
primera entrega, en dos volums, 
reuneix tots els relats i novel·les, 
incloses les inacabades Isabel i Ma-
ria i La mort i la primavera), que 
l’escriptora va considerar publi-
cables, i sense recollir les obres de 
joventut que va repudiar.

la moRT i la PRimaVeRa. 
RodoReda PeR 
VillaRonga
mercè Rodoreda
Turner. 15 €  

Agustí Villaronga es va quedar 
amb un projecte frustrat a les 
mans: adaptar al cine la novel·la 
inacabada de Mercè Rodoreda La 
mort i la primavera. Aquest és el lli-
bre de l’exposició (es pot visitar a 
la Virreina fins al 3 de maig) sobre 
el projecte de la pel·lícula.

samPleR d’amoR
diversos autors
ancora música. 18 € 

Oportuna proposta de cara a Sant 
Jordi: 15 poemes sobre el senti-
ment amorós d’autors catalans, 
com Joan Margarit, Joan Bros-
sa, Enric Casasses i Maria-Mercè 
Marçal, són recitats en aquest lli-
bre CD per algunes veus de la cul-
tura. Entre elles, Pasqual Mara- 
gall, Eduard Punset, Carles San-
tos i Carme Ruscalleda. 

CauRe amunT. munTaneR, 
llull, Roig
Francesc serés
quaderns Crema.  18 € 

Tres obres de teatre que estan 
destinades a ser llegides: ¿què 
hauria passat si Ramon Munta-
ner s’hagués negat a escriure la 
Crònica, quins dubtes afligien un 
Ramon Llull vell i cansat i què li 
hauria passat al misogin Jaume 
Roig si s’hagués trobat amb una 
bruixa a casa seva?

el Col.leCCionisTa 
de Fades
Josep Ballester
Bromera.  19 € 

La fórmula: Lewis Carrol meets 
Sigmund Freud. A la novel·la pre-
miada amb el 20è premi Ciutat 
d’Alzira, Josep Ballester posa en 
mans del fundador de la psicoa-
nàlisi els diaris de l’autor d’Alícia, 
obsessionat per les nenes prepú-
bers. Morbo narrat amb fredor i 
distància.

els RaCons 
de la memÒRia
isabel-Clara simó
edicions 62. 18,90 €

L’escriptora d’Alcoi repassa la se-
va vida però assegura que no es 
tracta ni d’un llibre de memòries 
ni d’una autobiografia, sinó un 
homenatge a les persones que ha 
conegut al llarg de la seva existèn-
cia. L’índex onomàstic és respec-
table per a un llibre de 140 pàgi-
nes, però el jo acaba dominant.

EL PREMI JOSEP PLA

Curar-se 
per l’oïda

Ja fa gairebé dos mesos que és a 
les llibreries i des del primer dia 
els lectors han respost a la propos-
ta de Gaspar Hernàndez. A El silen-
ci s’estableix entre els dos protago-
nistes un diàleg que recorda la re-
lació entrevistat-entrevistador de 
les contraportades que Hernàndez 
publica en aquest mateix diari (o, 
qui sap, la que s’estableix entre ell 
i els oients del seu programa L’ofici 
de viure): Umiko, una noia japone-
sa malalta de càncer, li demana a 
un periodista radiofònic que la cu-
ri parlant-li durant tota una nit. Ell 
es debat entre la credulitat i l’escep-
ticisme, entre la màgia i la raciona-
litat. eRnesT alÓs

el silenCi
gaspar Hernàndez
destino. 20 €

33 El periodista Gaspar Hernàndez.

LES NOVES OBRES DE L’ÚLTIM PREMIO NACIONAL DE POESíA

Misteris del vers
Sovint l’èxit arriba com arriba la feli-
citat: de forma misteriosa. Joan Mar-
garit fa molt que escriu, però és en 
aquests darrers anys (potser de Joa-
na ençà) que ha assolit l’ampli favor 
del públic. Ara entra a més en una 
etapa de reconeixement institucio-
nal, amb el Premio Nacional de Poe-
sía (i altres guardons crítics) per Ca-
sa de misericòrdia i les activitats de la 
Setmana de la Cultura Catalana de 
la Generalitat a Madrid centrades en 
la seva figura. El seu darrer poemari, 
Misteriosament feliç, és una nova sin-
gladura de la seva lírica sentencio-
sa i esmolada. I l’acompanya als tau-
lells una aposta ambiciosa i comple-
mentària: Noves cartes a un jove poeta, 
reflexió sobre l’escriure (i llegir) po-
esia a l’ombra de Rilke però al segle 
XXI. Jaume suBiRana

misTeRiosa-
menT FeliÇ
Joan margarit
Proa. 15 €

33 Joan Margarit.

noVes 
CaRTes a un 
JoVe PoeTa  
nueVas 
CaRTas a un 
JoVen PoeTa
Joan margarit
Proa / Barril&Barral 
15 / 17 €

una eduCaCiÓ FRanCesa
Joan-daniel Bezsonoff
l’avenç. 17 €

L’escriptor de Perpinyà segueix viatjant 
al passat. A Els taxistes dels tsars va recupe-
rar la seva ascendència russa i ara reme-
mora melancòlicament les Frances de la seva infància 
de fill d’oficial metge, mudant-se de guarnició en guar-
nició. En aquesta autobiografia d’un país desaparegut, 
més que de si mateix, Bezsonoff abomina de la Repúbli-
ca uniforme i uniformitzadora i canta la França de pro-
víncies que encara no havia perdut les seves particulari-
tats culturals i lingüístiques. Amor i odi barrejats. 

l’ÚlTim Home 
que PaRlaVa CaTÀlÀ
Carles Casajuana
Planeta. 20 € 

El premi Ramon Llull sembla un pamflet 
de política-ficció però no ho és. L’actual 
ambaixador a Londres (i escriptor d’apreciable trajec-
tòria) aconsegueix que el pols entre un escriptor en 
castellà i un altre en català, l’assetjament immobilia-
ri que pateix un i la novel·la sobre l’extinció de la llen-
gua que escriu l’altre, funcionin igual de bé com una 
trama novel·lesca i com un debat equilibrat i sensat so-
bre el present i futur lingüístic del país.

desFenT el nus del moCadoR
Ramon erra 
la magrana. 17 €

Un cambrer desfigurat a causa d’un acci-
dent de trànsit retrata, des del seu punt 
de vista, l’estranya parròquia que fre-
qüentava el bar de carretera on va treballar. La novel-
la d’Erra ha estat distingida amb el premi Salambó a la 
millor novel·la en català del 2008 per un «domini del 
llenguatge enlluernador». L’autor va més enllà de l’ex-
periment lingüístic però crea un microcosmos ple de 
personatges més propis d’una faula que no pas d’una 
trama novel·lesca.
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EL PROFESSOR D’HISTÒRIA
Joan-Francesc Mira
Proa. 20 € 

Una badada de voyeur davant de 
dues alumnes que es besen porta 
un professor universitari a donar 
per acabada la seva carrera acadè-
mica. El vell mestre emprèn una 
nova vida però se sumeix en la 
melancolia mentre veu com una 
malaltia degenerativa va esbor-
rant la memòria de la seva dona i 
altres afeccions no menys demo-
lidores acaben amb l’alta cultura 
a la universitat i amb el paisatge 
urbà i social de tota la vida d’una 
ciutat, València, entregada a les 
fórmules més banals d’especula-
ció urbanística.  

CAMISA DE FOC
Anna Carreras
Empúries. 16 € 

Finalista del premi Crexells jun-
tament amb els últims llibres 
de Joan-Francesc Mira i Ramon 
Erra, Anna Carreras és l’aposta 
més arriscada: estil exigent i ex-
ploració de l’amor en la frontera 
de la bogeria. La protagonista, la 
dona-d’ombra-cansada, ha matat 
homes amb els quals  pretén  re-
construir l’amor que va perdre:  
homes hipocondríacs, paranoics, 
angoixats, anorèxics, esquizofrè-
nics, autistes, obsessionats, bipo-
lars, amnèsics i malalts imagina-
ris.

AMB ULLS AMERICANS
Carme Riera
Proa. 17,50 € 

Carme Riera va assajar 
amb L’estiu de l’anglès 
el seu registre satíric, 
i reincideix ara a Amb 
ulls americans, el retrat 
de Catalunya des del 
punt de vista d’un periodista nord-
americà que topa, sorprès, amb la 
còmica mediocritat de la classe po-
lítica que regeix el país. La gènesi 
del llibre està en l’absolut desco-
neixement sobre Barcelona que 
van demostrar els seus alumnes 
durant una estada acadèmica als 
Estats Units.

AIGUAFANG
Joan-Lluís Lluís
La Magrana. 16 €  

La cosa deu estar molt 
malament quan una 
veta apocalíptica co-
mença a circular per 
la narrativa catalana. 
Pot ser el país, la llen-
gua, el capitalisme o el món el que 
s’acaba, però alguna cosa s’acaba. 
A la Barcelona de Joan-Lluís Lluís, 
amb un clima postdesastre cli-
màtic, esclaus, amos i captaires, 
aquest futur horrorós se situa en 
un futur indeterminat. Tan difí-
cil de datar perquè, segons sos-
té l’autor, pot ser que ja hagi co-
mençat.

A PEU PER MÚRCIA. VALLE 
DEL RICOTE
Josep Maria Espinàs
La Campana. 14 € 

Josep Maria Espinàs 
arriba al seu viatge 
a peu número 20 i el 
dedica a un paisat-
ge modest com el del 
Valle del Ricote (Múr-
cia). La fórmula consolidada du-
rant tots aquests anys segueix in-
tacta: retalls de converses i paisat-
ges, sorpresa davant l’exotisme 
rar del país... Com sempre, Es-
pinàs diu que no ofereix conclu-
sions ni generalitats, sinó que re-
cull miques. Però amb més inten-
ció de la que confessa.

PETONS DE DIUMENGE
Sílvia Soler
Columna. 19,95 € 

¿Si la novel·la de senti-
ments escrita amb dig-
nitat per no caure en 
el relat rosa (diguem 
Muriel Barbery) fun-
ciona en altres contex-
tos, per què no assajar una adapta-
ció local de la fórmula? A la perio-
dista Sílvia Soler no li ha anat gens 
malament amb Petons de diumenge, 
una novel·la dedicada a les dones 
que van tenir tots els impediments 
imaginables per aconseguir la feli-
citat davant la repressió religiosa, 
familiar, escolar i ambiental de la 
dictadura.

TRETZE TRISTOS 
TRÀNGOLS
Albert Sànchez Piñol
La Campana. 16 € 

Novetat de l’estiu passat,els Tret
ze tristos tràngols de l’autor de La 
pell freda s’enfronten al seu pri-
mer Sant Jordi quan fa mesos que 
van sortir de les llistes de més ve-
nuts. Seria una llàstima que les 
circumstàncies del calendari fes-
sin passar desapercebut un llibre 
que a estones distreu, a estones 
fa pensar i a estones permet en-
trar al taller de l’escriptor, però 
que en tot cas ajuda a seguir espe-
rant alguna de les promeses no-
ves novel·les que Sánchez Piñol 
segueix cuinant.

EL PRIMER ASSALT
Lluïsa Forrellad
Angle. 21,50 € 

Després de 50 anys de silen-
ci havent guanyat el premi Na-
dal el 1954, Lluïsa Forrellad va 
reaparèixer sorprenentment 
fa tres anys amb Foc latent. Des 
d’aleshores manté, als seus 81 
anys, un ritme d’un llibre a l’any. 
En aquesta ocasió situa una de les 
seves sagues familiars als barris 
del Clot, la Bonanova i la Barce-
loneta del 1962. L’experiència ha 
animat ara la seva germana bes-
sona, Francesca Forrellad, que de-
buta amb La vostra sang (Angle), 
una novel·la sobre Guifré el Pilós.

UNA MÀQUINA D’ESPAVILAR 
OCELLS DE NIT 
Jordi Lara
Edicions de 1984. 18 € 

¿Pot  el  món de la 
sardana, la música 
sacra per a orgue o el 
piano clàssic donar 
peu a un llibre de 
relats fresc i natural? 
Jordi Lara demostra que sí. I que 
pot interessar fins i tot a qui estigui 
carregat de prejudicis contra 
cobles i flabiols. Com ha escrit 
sobre aquest llibre el crític Vicenç 
Pagès Jordà, «si Marià Vayreda i 
Loquillo conviuen en una frase, 
potser la fusió encara és possible».

MORT A GIRONA
Miquel Fañanàs
CCG Edicions. 18 € 

Des de la portada, úl-
tims veterans dels 
setges de la ciutat de 
Girona (la tècnica de 
la fotografia va arri-
bar just a temps per 
poder-los retratar quan ja tenien 
un peu a la tomba) miren el lec-
tor. L’autor fa redescobrir la his-
tòria del setge de la ciutat per les 
tropes de Napoleó, l’any 1808, a 
través d’un manuscrit oportuna-
ment trobat en la rehabilitació 
d’un edifici del barri antic de Gi-
rona.

522 D’ABRIL DEL 2009 especial sant jordi


