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’obra La Cua de Palla: retrat en
groc i negre de Jordi Canal i Àlex
Martín, analitza el paper de la

col·lecció literària La Cua de Palla
(1963-1970) en el context històric i cul-
tural dels anys seixanta, però també la
influència que tindria durant els anys
setanta, vuitanta i noranta, per escatir
les causes de la seva desaparició. Els 71
volums de la col·lecció es van convertir
en la punta de llança per aconseguir un
públic lector fidel en català, a través de
posar a l’abast traduccions de títols in-
ternacionals de referència que havien
tingut una acollida incontestable arreu
del món. La col·lecció va fer seva la tra-
dició francesa (Simenon, Japrisot o Vé-
ry) i americana (Hammett, Cain,
Chandler o Highsmith) amb traduc-
cions solvents (Pedrolo, Tasis, Cap-
many, Folch i Camarasa o Vallverdú)
que van haver de superar els entre-
bancs de la censura franquista i la man-
ca de referents i d’un llenguatge especí-
fic, però també les conseqüències del franquisme en la cultura cata-
lana. L’artífex de la bona tria del catàleg va ser Manuel de Pedrolo,
atent a les novetats del gènere, mentre que Jordi Fornas va convertir
en icòniques les cobertes en groc i negre. El volum, que també s’en-
dinsa en aspectes sociològics com per què a Catalunya va triomfar
més Simenon que Christie, es completa amb un interessant apèndix
que reuneix la cronologia de les edicions originals de les novel·les
amb la filmografia de les adaptacions. El present volum, juntament
amb l’assaig Catalana i criminal: la novel·la detectivesca del segle XX
(2006), també d’Àlex Martín, mira de revalorar un gènere clau per
aconseguir una literatura popular i de masses en català.
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De lladres i serenos
Estudi sobre la millor col·lecció de novel·la
negra en català de tots els temps

«LA CUA DE PALLA.
RETRAT EN GROC I
NEGRE»
Autor: JORDI CANAL I
ÀLEX MARTIN
Editorial: ALREVÉS
Pàgines: 431 Preu: 28 €

Els autors ressegueixen
la història dels 71
volums de la primera
col·lecció de novel·la
negra en català.
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s de nosaltres i no exactament del
que ens envolta del que va parlar
Italo Calvino a Les cosmicòmiques.

El que ens envolta era el pretext, fos la
lluna, els colors, l’expansió de l’uni-
vers, les noves galàxies o el temps que la
vida era només a l’aigua. Dotze relats
que tenen una estructura semblant: un
text científic breu a l’encapçalament i
un monòleg de Qfwwfq, algú que és
com nosaltres, però no sempre, perquè
es pot veure com un dinosaure a Els di-
nosaures, un dels millors relats, o com
un mol·lusc, o si més no, com algú que
no tenia forma, a L’espiral. Calvino va
continuar desenvolupant aquests con-
tes fantàstics, amb un peu a la ciència-
ficció, però no de ciència-ficció, remar-
quem-ho, en una vintena llarga de re-
lats més. En va recollir molts a Temps
zero, però també a Altres històries cosmi-
còmiques. Xavier Lloveras els ha traduït
al català per primer cop. Excel·lent.
Com que Miravitlles ha revisat la tra-
ducció que va fer als anys vuitanta, per primer cop també, podem
llegir-los tots en català en un volum i constatar que, tot i que només
els quatre primers relats de Temps zero continuïn tenint com a prota-
gonista Qfwqf, els fils que els recorre tots i que els converteix en part
d’un món novel·lesc són els de la il·lusió –Calvino va definir Priscil-
la, els tres relats de la segona part de Temps zero, com una llarga his-
tòria d’amor–, la imaginació, l’humor, la paradoxa –als quatre úl-
tims relats de Temps zero– i, sobretot, els de les nostres pors i el de l’es-
tranyesa. Només un consell: no provin de llegir-los tots de cop per-
què cansen. Calvino va anar publicant primer molts d’aquests relats
en alguns rotatius. Sabia què es feia.

É
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Una imaginació genial
Italo Calvino va barrejar ciència i fantasia als
relats de «Totes les cosmicòmiques»

«TOTES LES
COSMICÒMIQUES»
Autor: ITALO CALVINO
Traductors: XAVIER
LLOVERAS I FRANCESC
MIRAVITLLES
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 352
Preu: 28,50 €

Recull dels contes de
Calvino sobre les
cosmicòmiques
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«LES MANS DE LA
DEIXEBLA»
Autor: ANNA MONER
Editorial: BROMERA
Pàgines: 232
Preu: 19 €

L’artista i escriptora Anna Mo-
ner amb aquesta novel·la va

guanyar el premi Enric Valor. L’obra se submer-
geix en una espiral d’obsessions i bogeria per
mostrar-nos el costat més fosc de la recerca del
coneixement i de la perfecció a través de les me-
mòries de Fabrizzio Scarpa, un prestigiós cirurgià
italià del segle XVIII que s’instal·la a València.

«LA BARCELONA D’AHIR.
EL LLEGAT FOTOGRÀFIC
DELS BRANGULÍ»
Autor: GUILLEM HUERTAS
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 160
Preu:39,90 €

Aquest llibre vol donar a conèi-
xer als lectors com vivien els barcelonins al segle
passat, a través de les imatges realitzades per la
nissaga dels fotògrafs Brangulí, testimonis privi-
legiats d’aquest moment històric i social tan im-
portant per a la ciutat. I Guillem Huertas narra el
dia a dia de la ciutat, i en fa un retrat únic.

«DIETA CATALANA I
SALUT»
Autor: PILAR SENPAU
Editorial: PÒRTIC
Pàgines: 256
Preu: 19,50 €

En aquest nou llibre, la dietista
Pilar Senpau apunta i aclareix

els beneficis de la nostra cuina tradicional. L’au-
tora s’encarrega de desmentir els tòpics infun-
dats que pesen sobre alguns plats de la nostra
cuina i els analitza, fins descobrir-nos els benefi-
cis que aporten a la nostra salut. També ens
orienta sobre a qui convé més cada aliment.




