
NOVETATS EDITORIALS.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

«TEMPERAMENTS
FILOSÒFICS»
Autor: PETER SLOTERDIJK
Traducció: RAÜL GARRIGASAIT
Editorial: EDICIONS DE LA L·L
Pàgines: 136 / Preu: 16 €

Peter Sloterdijk ha escrit un
llibre que, sense ser una

història convencional de la filosofia,
aconsegueix mostrar al lector en què pot
consistir viure filosòficament. Mitjançant dinou
retrats concisos de gegants intel·lectuals, l’autor
es proposa, més que descriure teories, evocar
existències concretes lliurades al risc de pensar.

«L’INCREÏBLE VESTIT
MINVANT»
Autor: RÒMUL BROTONS
Editorial: ALBERTÍ EDITOR
Pàgines: 168
Preu: 15 €

Com es banyaven les catalanes
al segle XIX? Com era el

primer vestit de bany? Quan aparegué el
biquini? Quan fou autoritzat el topless a
Catalunya? Ròmul Brotons, escriptor, editor i
dissenyador gràfic, ens en dóna resposta en
aquesta història sobre l’ús del banyador,
acompanyada de 225 il·lustracions i fotografies.
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LLIBRES

ls onze llibres que ha publicat Joan
Daniel Bezsonoff (Perpinyà, 1963) es

divideixen en dos grups: els autobiogrà-
fics i els de ficció. En el primer hi incloem
les obres on l’autor recrea la seva ascen-
dència russa (Els taxistes del tsar), la seva
vida escolar (Una educació francesa), al-
guns episodis sentimentals (Les dones de
paper) o la relació amb la cultura catalana
(Un país de butxaca). En el segon, hi tro-
bem novel·les que narren històries
d’amor situades en territoris que són o
han estat francesos en un context bèl·lic.
En alguns casos, el títol ja ens indica la
ciutat on s’esdevé l’acció, com Les rambles
de Saigon o La presonera d’Alger. La França
de Vichy és l’escenari de Les amnèsies de
Déu, i La revolta dels geperuts recupera la
Narbona de començaments de segle. L’úl-
tima novel·la, La melancolia dels oficials,
reprèn la temàtica algeriana, que ja havia
tractat al seu segon llibre, Les lletres
d’amor no serveixen de res. L’excepció
d’aquesta temàtica francòfona és La guer-
ra dels cornuts, que transcorre a la Barcelo-
na de la Gran Guerra. Malgrat el cognom
eslau, Joan Daniel Bezsonoff és un ciuta-
dà català que es desplaça regularment al
cap i casal, que té ascendència emporda-
nesa, que segueix amb interès la vida po-
lítica del Principat, que parla amb un ac-
cent més nostrat que molts barcelonins,
que viu a poc més d’una hora de Figueres.
I, tanmateix, continua sent considerat un
home exòtic, un foraster simpàtic, un es-
tranger catalanòfil. Un país de butxaca i
Una educació francesa es poden entendre
com llargues cartes de presentació que no
han tingut gaire efecte. Tanmateix, les
obres situades a Alger o a Saigon no són
tan exòtiques com sembla. Si els Països
Catalans existeixen, és a dir, si és lícit par-
lar d’una comunitat que comparteix una
llengua a cada banda de la frontera, lla-
vors no té cap solta sentir com a pròpia la
guerra de Filipines i com a estrangera la
guerra d’Algèria. Potser el que ens explica
Bezsonoff és la part de la nostra història
que ens ha estat escatimada, és a dir, les
batalles on han participat els catalans als
quals la història ha acabat situant a l’altra
banda del Pirineu. Si el Rosselló és català,
també és nostra la seva història, i el ma-
riscal Joffre ens ha de ser tant o més prò-
xim que –posem per cas–el contraalmirall
Casto Méndez Núñez.

E

Les guerres de
Bezsonoff

DES DEL JARDÍ
VICENÇ PAGÈS vpages@presencia.cat
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 Les Veus del Pamano, hi havia moltes
veus. La més present de totes era la
del Pamano, un riu que tenia mil

noms i que, segons explicaven els avis, des de
Torena, només el sent tota aquella gent a qui
falta poc per morir. De fet, la remor del Pama-
no portava també el record del dolor i del
mal. A Jo confesso, no hi ha cap riu: hi ha un
violí que poques vegades algú arriba a tocar.
Va fer-lo Lorenzo Storioni, un dels últims lu-
tiers clàssics de Cremona, i encara que els
violins, quan no es toquen, estan en silenci,
aquest storioni arrossega la mateixa remor
de dolor i de mal que el Pamano. El dolor co-
mença amb Jachiam Mureda, que coneix la
fusta que servirà als lutiers, que té catorze
germans i que no sent cap remordiment
quan mata Bulchaanij de Moena, perquè va
cremar-los el bosc i, doncs, el futur d’ell i els
seus. El mal comença a congriar-se amb Gui-
llaume-François Vial, que és qui dóna nom a
aquest violí, però té el seu apogeu en els
camps de concentració nazis i entre els
jueus, les seves principals víctimes. Justa-
ment, els nazis, com el Pamano i com alguns
dels monjos i germans que apareixen en
aquesta novel·la, tenen més d’un nom. A les
novel·les de Cabré sempre hi trobem mones-

A

Jaume Cabré novel·la l’horror de la història d’Occident a «Jo
confesso», però també la bellesa i l’art i l’espiritualitat

XAVIER CORTADELLAS xcortadellas@presencia.cat

Les arcàdies
afonades

JAUME CABRÉ I FABRÉ 
(Barcelona, 1947) publica la seva nova
novel·la després de vuit anys de feina. L’autor
de Les veus del Pamano va rebre el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes el 2010.

«JO CONFESSO»
Autor: JAUME CABRÉ
Editorial: PROA
Pàgines: 1.008 / Preu: 26,90 €

La novel·la és una llarga carta d’amor d’algú
(Adrià Ardèvol) que ha hagut de jugar sol
durant molts anys, entre llibres vells i
secrets inconfessables.
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«ELS DIES A LES MANS»
Autor: SANTI BORRELL GIRÓ
Editorial: EDICIONS DE PEDRA
Pàgines: 65
Preu: 11 €

Un llibre d’històries d’amor
que amb el temps es barregen i
es confonen entre elles. Santi

Borrell debuta al món editorial amb aquest
poemari que dóna una perspectiva múltiple del
que amb la poesia podem afirmar de l’amor.
L’ambivalència d’estats d’ànim, les
contradiccions que es comparteix quan s’estima,
són trets definitoris del seu dir poètic.

«DESOLACIONS»
Autor: DAVID VANN
Traducció: FRANCESC ROVIRA
Editorial: EMPÚRIES
Pàgines: 264 / Preu: 21,90 €

En una petita illa al sud
d’Alaska, un matrimoni
s’ensorra. En Gary, un home

que fa trenta anys que emprèn tota mena de
projectes fracassats, i la Irene, turmentada per
una tragèdia d’infància, intenten refer la seva
vida en comú. Després de jubilar-se, seguint un
vell somni de joventut d’en Gary, decideixen
instal·lar-se en una illa pràcticament deserta.

«JOAN SOLÉ I PLA»
Autor: JOAN ESCULIES
Editorial: EDICIONS DE 1984
Pàgines: 366
Preu: 18 €

La figura del doctor Joan Solé i
Pla (1874 -1950) ha romàs
oculta als ulls dels historiadors

i, de retruc, del públic en general, a causa del seu
idealisme. Avui, seixanta anys després de la seva
mort, retrobant el fil de la seva trajectòria, el seu
testimoni el converteix en un personatge valuós
per comprendre els orígens i l’evolució del
nacionalisme català.
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Jaume Cabré en la presentació del seu llibre
Jo confesso, a la sala Pompeu Fabra de
l’Ateneu Barcelonès. /ALBERT SALAMÉ cat a l’estudi, a l’erudició i a escriure. D’aquí,

que ens parli també de Vico, d’Isaiah Berlin o
de Ramon Llull, i, encara, de Nicolau Eimeric
i de la Inquisició, pel meu gust la part més for-
çada, un xic tòpica i un xic excessiva tot i que
serveixi per recordar-nos que el nazisme no
és una excepció, sinó una constant de la his-
tòria. Jo confesso és una gran novel·la, molt
ambiciosa, tècnicament impecable. El tema
de fons és el mal, però també la memòria i el
record que es perd i el paper de l’art. Compa-
rat amb el seu gran amic Bernat, que és violi-
nista i que voldria ser escriptor, Adrià se’n
surt prou bé. No és casual que Bernat repro-
dueixi amb el seu fill el mateix que va viure
Adrià de petit. Hi ha uns quants pecats capi-
tals en aquesta novel·la. També, l’enveja.

tirs perquè té fascinació per la vida monàsti-
ca. A Jo confesso es diu Sant Pere del Brugal.
Però els refugis espirituals no expien les cul-
pes; tampoc l’art o la bellesa no eviten l’hor-
ror i el dolor. I, això no obstant, és un consol
que existeixin. I Jo confesso, encara, és ple de
referències i cites d’altres autors. Adrià Ardè-
vol, primer protagonista i també primer nar-
rador, però no narrador únic, sap tot això a
62 anys, quan comença a escriure el record
que ell diu que serà aquesta novel·la. El narra-
tari és Sara Voltes-Epstein, la dona que ha es-
timat. No hi ha personatges feliços a Jo confes-
so: Adrià va tenir una infantesa sense afecte.
«A casa no m’estimen, em calculen», ens diu.
Fèlix, el seu pare, va estudiar a la Gregoriana,
és oficialment antiquari, vol que tingui una

bona educació, que domini deu llengües i
que faci tres carreres. Carme Bosch, la seva
mare, vol que sigui violinista, té poca conver-
sa i està tan allunyada d’ell com el pare. Però
Adrià té les seves arcàdies: els estius de quan
era petit, a Tona, amb els cosins; la relació
amb la Lola Xica, la minyona; igual que el
protagonista de la pel·lícula Gary Cooper que
estás en los cielos, es refugia en els seus amics
de ficció. De més gran, aconsegueix trencar
amb la botiga i amb l’obligació del violí i va a
estudiar a Tübingen; la relació amb Sara té les
seves llums i les seves ombres: acabarà dedi-
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