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LLIBRES

a vida de Frédéric Beigbeder, un
dels escriptors més llegits i cone-
guts a França, ha estat una novel-

la francesa. Beigbeder es va fer cèlebre
arreu del món amb un llibre sobre el
món de la publicitat: 13.99 euros, que es
va convertir en la novel·la francesa
contemporània més venuda a l’estra-
nger. Des de llavors que Beigbeder tam-
bé és una estrella mediàtica del món de
la cultura, presentant programes de te-
levisió, creant i dirigint revistes i pre-
mis literaris i fins i tot dirigint la cam-
panya electoral d’un candidat del par-
tit comunista. Ell i Michel Houellebecq
–que l’ha convertit en personatge en el
seu últim llibre i que li escriu un gran
pròleg– són dos dels escriptors més va-
lorats al seu país; cada moviment pú-
blic que realitzen de seguida atreu
l’atenció mediàtica. Beigbeder va ser
detingut l’any 2008 per consumir co-
caïna enmig del carrer a la sortida
d’una discoteca; va estar dos dies detin-
gut, cosa que li va fer concebre aquest llibre, un recorregut per la se-
va biografia íntima, en la qual hi bategen els fantasmes recents de la
història de França. El llibre va sortir envoltat de polèmica; Beigbeder
va suprimir uns capítols dirigits contra el procurador que l’havia
empresonat, tot per indicacions del seu editor, que temia les repre-
sàlies. El resultat és un llibre d’una intel·ligència emocionant, farcit
d’escenes memorables i de personatges fascinadors (l’avi, el germà
gran, la pròpia filla), que ens serveix per endinsar-nos en un novel-
lista remarcable i alhora per entendre alguns episodis decisius de la
història recent del seu país. Beigbeder estima i sap viure, i sap fer de
l’escriptura un bon instrument per recordar.

L
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Records oblidats
Frédéric Beigbeder novel·la les seves
memòries a «Una novel·la francesa»

«UNA NOVEL·LA
FRANCESA»
Autor: F. BEIGBEDER
Traducció: M. LLOPIS
Editorial: AMSTERDAM
Pàgines: 176
Preu: 18,50 €

Beigbeder repassa les
seves vivències i els
esdeveniments més
importants de la
història francesa recent.

CRÍTICA..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

especulació perd el narrador i
protagonista d’Albada a Lis-
boa. Ho diu ell mateix unes

quantes vegades, ho sap molt bé Crisei-
da, la seva dona, és justament el que co-
mença a atraure Lara Forn i Verntallat,
que és alumna d’ell quan feia classes en
un institut de Barcelona, i és també el
que pot apartar o el que pot interessar els
lectors d’aquesta primera novel·la de
Lluís Busquets i Grabulosa perquè, si les
novel·les tinguessin peus, les especula-
cions, juntament amb les informacions i
amb les reflexions filosòfiques, religio-
ses o històriques sobre la revolució dels
Clavells de 1974 o sobre la independèn-
cia de Catalunya serien un dels tres peus
d’Albada a Lisboa. El segon, el recorregut
turístic, històric i gastronòmic per Lis-
boa de Criseida, del narrador i de Marc, el
seu fill. Ben escrit, això sí. El tercer, la re-
lació sentimental d’aquest narrador
amb Lara, que és, em sembla, el peu més
genuïnament novel·lesc d’aquest llibre.
Li fa de llast el fet que el narrador s’interessi força més per la coherència
amb ell mateix que no per Lara. La va estimar? Al narrador li interessa la
felicitat. Hi reflexiona. I qui acaba bolcant-se en aquesta relació és so-
bretot ella. La comissió secreta Horitzó 2014, creada per la Generalitat
per buscar suports davant la possible independència, de Catalunya, és
més un pretext per tal que es justifiquin els quatre dies que el narrador
passa a Lisboa amb la seva família que no un eix de força. S’acosta, pot-
ser malauradament, al que és sovint la política en aquest país. Però
com Saraiva de Carvalho i com potser molts lectors, en aquest punt el
narrador no especula. Fa la seva feina. Dubta, en tot cas, que el projecte
sigui tan seriós com el seu projecte de vida.

L’
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La felicitat no és un somni
Després de tres llibres de temàtica religiosa,
Lluís Busquets publica «Albada a Lisboa»

«ALBADA A
LISBOA»
Autor: LLUÍS BUSQUETS
Editorial: ALISIS
Pàgines: 184
Preu: 17,90 €

Horitzó 2014 és una
comissió secreta de la
Generalitat per buscar
complicitats amb vista
a la independència de
Catalunya.

NOVETATS..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

«PULSO»
Autor: JULIAN BARNES
Traducció al castellà: M. BACH
Editorial: ANAGRAMA
Pàgines: 259 / Preu: 17,90 €

Una nova mostra del depurat
talent de Barnes en aquesta es-
plèndida col·lecció de contes

que indaguen amb subtilesa, humor i perspicàcia
en les passions i debilitats humanes, a través
d’uns personatges inoblidables. Una successió
d’històries sobre aquests instants de felicitat o
desolació que marquen les nostres vides, un mo-
saic d’emocions i relacions humanes.

«SANTIAGO SOBREQUÉS I
VIDAL. LA HISTÒRIA AL
SERVEI D’UN PAÍS»
Autor: JOSEP CLARA
Editorial: BASE
Pàgines: 430 / Preu: 18 €

Aquest llibre presenta els tres
aspectes que defineixen la vida

i l’obra de l’eminent professor i historiador: la
seva dedicació com a catedràtic d’història de
l’Institut d’Ensenyament Mitjà i del Col·legi Uni-
versitari de Girona; la magnitud de la seva obra
científica com a medievalista; i el seu compromís
cívic durant el franquisme.

«L’HORA ZEN»
Autora: TERESA SOLANA
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 288 / Preu: 18,50 €

Els germans detectius Borja i
Eduard es disposen a rebre al
seu despatx d’opereta una
clienta molt especial, que està

escrivint una novel·la sobre la moda de les terà-
pies alternatives ambientada a la part alta de Bar-
celona. Però els dos germans es veuran emboli-
cats en una conspiració d’espionatge internacio-
nal que estarà a punt de costar-los la vida. Una
novel·la negra, comèdia i novel·la de costums.


