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«JOC DE DAUS»
Autor: JOSEP PIERA
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 224
Preu: 22,50 €

Dividit en tres parts, la prime-
ra, Diari d’Aldaia, és un dietari
íntim en què l’autor anota el

dia a dia a la vall de la Drova. En la segona, Joc
de daus, es fixa en la realitat actual, detalls de la
vida valenciana, persones i personatges. En la
tercera, Anar i tornar, la narració es capbussa en
els records d’un passat literari que se li fa present
durant un viatge en tren de Gandia a Barcelona.

«MORT A L’ESTIU»
Autor: BENJAMIN BLACK
Traducció: EDUARD CASTANYO
Editorial: BROMERA
Pàgines: 280
Preu: 19,95 €

El prestigiós escriptor irlandès
John Banville torna a la novel-

la negra sota el seu alter ego Benjamin Black. A
Mort a l’estiu, on recrea l’atmosfera del Dublín
dels anys cinquanta, una asfixiant vesprada d’es-
tiu, el magnat dels mitjans de comunicació Titus
Jordan és trobat amb el cap destrossat per un tret
d’escopeta. Suïcidi o assassinat?

«UN MAR SENSE PEIXOS»
Autor: P. CURY I Y. MISEREY
Traducció: FRANCESC MAYNOU
Editorial: IEC
Pàgines: 240 / Preu: 20 €

Es calcula que, a mitjan segle
XXI, les espècies que es pes-
quen més freqüentment avui

dia desapareixeran si la pressió humana conti-
nua al ritme actual. Aquest llibre de l’investiga-
dor francès Philippe Cury i del periodista Yves
Miserey vol comprendre com s’ha arribat a l’es-
tat actual de sobrepesca. L’edició catalana inclou
un capítol sobre la situació als Països Catalans.

a política, avui, és també comuni-
cació. El polític en exercici, o el
candidat, necessiten saber comu-

nicar el seu missatge, informar i arribar a
la ciutadania, incidir i fins i tot saber do-
nar un matís favorable a allò que els posa
pals a les rodes. Toni Aira fa uns quants
anys que ens mostra tots els topants del
món ocult de la política; exhibint-nos
–amb afany teòric molt remarcable– el
conjunt de tessitures a les quals s’enfron-
ten els polítics en les modernes demo-
cràcies occidentals, a més de provar
d’adaptar el marc teòric de l’entorn an-
glosaxó per a la reflexió del que passa en
la política catalana i espanyola. Ara ens
presenta un assaig breu sobre «els guar-
dians de missatge», els professionals de
la comunicació que proven d’ajustar el
discurs polític als requisits de la demo-
cràcia mediàtica, els que saben moure’s
per les xarxes socials i articular un mis-
satge que s’adapti al llenguatge –fulgu-
rant, sensacional– dels mitjans de comu-
nicació tal com ara estan configurats. Aira divideix l’assaig en dues
parts; en la primera estableix l’entramat teòric: ens fa pensar com s’ar-
ticula la relació entre política i mitjans, ens defineix tipologies en els
equips d’assessors, i ens desgrana els perills i els miracles probables de
la professió. En la segona, l’autor sap apropar-nos a la realitat, i ens pre-
senta una panoràmica d’aquests professionals i la seva influència a
països com ara Alemanya, Itàlia, els Estats Units i Espanya, tot per il-
lustrar a partir d’anècdotes i problemes ben palpables la necessitat de
mostrar tot això per a la salut de la nostra democràcia i l’oportunitat de
teoritzar-ne com a aposta per donar elements per a una reflexió lúcida i
ponderada sobre el fenomen. Un assaig molt recomanable.
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Assessor de comunicacions
Toni Aira reflexiona sobre els professionals de
la comunicació política

«ELS GUARDIANS
DEL MISSATGE»
Autor: TONI AIRA
Editorial: TRIPODOS
Pàgines: 110
Preu: 15€

Un assaig sobre
l’assessorament polític
en el temps de la
democràcia mediàtica i
de les principals figures
en aquest terreny.

ui conegui el teatre suec repre-
sentat per August Strindberg i
Per Olov Enquist, o els guions

cinematogràfics d’Ingmar Bergman, sa-
brà reconèixer en l’obra de Lars Norén
una baula d’una sòlida cadena caracte-
ritzada per un tractament viu, sense
contemplacions ni coercions de cap
mena, dels comportaments, els desitjos
i els neguits d’uns sectors determinats
de la classe mitjana. Norén és un escrip-
tor poc conegut en el teatre català, on
només s’han representat tres obres i en
sales alternatives: El coratge de matar
(1990, Teixidors a mà-Teatreneu), Di-
monis (2006, Sala Beckett) i 20 de novem-
bre (2012, Sala Atrium), en què dissec-
ciona amb força un dels temes actuals:
la crisi de valors de la joventut occiden-
tal, incloent-hi la nord-americana. El ci-
nema ja es va fer càrrec del cas de l’Insti-
tute Columbine a Elephant (2003, Gus
von Sant), i enguany Patricia Ferreira ha
traslladat el desassossec juvenil a Els
nens salvatges. 20 de novembre se centra en la història de Sebastian Bos-
se, un alemany de divuit anys, decidit a atemptar contra un món
d’aparador que el rebutja i de fer-ho també amb la pròpia vida. Posa la
pell de gallina la duresa amb què expressa les seves intencions, el seu
desfici i el seu dolor. Sebastian és un noi de bona família, solitari, indi-
vidualista i inadaptat, que viu un insuportable infern i vol assassinar
els professors i els companys que l’han humiliat, segons ell. Algun al-
tre aspecte explica, però, també la seva insatisfacció: no ha conegut
mai l’amor d’una noia ni tan sols «una mica d’escalfor». Impressiona
aquest autodestructor, desnonat d’afectes, que ens planta cara en
una esplèndida traducció d’Anna Soler-Horta.
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Àngel de la mort
Petita mostra del malestar de la joventut del
nostre món occidental

«20 DE NOVEMBRE»
Autor: LARS NORÉN
Traducció: ANNA SOLER
Editorial: LLEONARD
MUNTANER
Pàgines: 61
Preu: 10 €

Un jove es vol venjar
d’una realitat que veu
encarnada en el
professorat i els
companys de l’institut.
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