
Novetats Catalanes del Mes
ELS VOSTRES LLIBRES

ATZAR EDICIONS__________________________
ELS VIATGES D’ALÍ BEI, Doménec Badia i Leblich. 
CoHecció «Lectures de l’Estudiant», 23. 164 págines.

BARCANOVA_________________________________________________
SALUT I MEDI AMBIENT, A. M. Geronés, F. X. Hernández, M. R. Pujol.
CoHecció «Quaderns d’Educació Sanitária».___________________________
DESCOBREIX—TE TU MATEIX I DESCOBREIX ELS ALTRES. (Salut Mental), 
J. Júdez. CoHecció «Quaderns d’Educació Sanitária».

CLUB EDrTOR/KAPEL, S. A.___________________
LA PLAQA DEL DIAMANT, Mercó Rodoreda.
CoHecció «Club de butxaca», 1. 160 págines. 300 ptes.
K. L. REICH, J. Amat-Piniella.
CoHecció «Club de butxaca», 2. 192 págines. 300 ptes.
EL TESTAMENT, Xavier Benguerel.
CoHecció «Club de butxaca», 3. 192 págines. 300 ptes.

CURIAL, Edicions Catalanes__________________________________
LA CATALUNYA INTERNACIONAL. EL FRONTPOPULISME EN L’EXEMPLE
CATALÁ, R. Vinyes i Ribes. «Bib. de Cultura Catalana», 52._____________
ELS MUNICIPIS CATALANS DE L’ANTIC RÉGIM (1453-1808),
Josep M. Torras i Ribé. «Documents de Cultura», 18.___________________
ELS MARGES, 26. Revista de llengua i literatura.
Dirigida per Joaquim Molas._________________________
POEMES I, Konstandinos P. Kavafis.
«Clássics Curial», 1. 6*  edició.

EDHASA________________________________________
DICCIONARI MANUAL, Pompeu Fabra.
1.500 págines amb més de 8.000 entrades noves. 1.600 ptes.
REVISTES DE DONES, Mercó Canela Garayoa.
CoHecció «Pai'sos Catalans». 350 págines i 16 d’iHustrades.

EDICIONS 62_______________________________________________
HISTORIA DE L’ART CATALÁ, Volum III L’art gótic S. XIV-XV,
Núria de Palmases i Antoni José i Pitarch. Fotos F. Catalá-Roca._______
HISTORIA GRÁFICA DE CATALUNYA DIA A DIA 1983, Autors diversos.
264 págines. 500 fotografíes. ________________________________
POESIA ALEMANYA, Seiecció i traducció de Feliu Formosa.
«Les millors obres de la literatura universal», 32. 352 págs._____________
APÓCRIF TRES: VERÓNICA, Manuel de Pedrolo.
CoHecció «El Balancí», 159. 336 págines.____________________________
ELEMENTS PER A LA RECERCA SOCIOLINGÜÍSTICA A CATALUNYA,
M. Teresa Turell. Col. «Llibres a l’Abast», 188. 240 págines._____________
ELS PRINCIPIS DE L’ECONOMIA POLÍTICA I TRIBUTACIÓ, David Ricardo.
«Clássics del pensament modern», 13. 336 págines.___________________
ELENA DE SEGONA MÁ, Manuel de Pedrolo.
CoHecció «El Cangur», 76. 240 págines._____________________________
CATALUNYA POLÍTICA I SOCIALISME, Jaume Lorés.
CoHecció «L’escorpí», 52. 112 págines.______________________________
LA LLARGA NIT DEL DISSABTE, Charles Williams.
«Seleccions de la Cua de Palla», 34. 144 págines._____________________
LES ROQUES I EL MAR, EL BLAU, Salvador Espriu.
CoHecció «El Cangur», 72. 192 págines.

EDICIONS DESTINO_________________________________________
CARTES D’ITÁLIA, Josep Pía. CoHecció «Dofí». 240 págs.
Nápols, Floréncia, Bolonya, Ferrara, Venécia, Parma i Milá...___________
DARRERS ESCRITS, Josep Pía. CoHecció «Obra completa», 44. 640 págs. 
Amb aquests escrits fináis queda completada l’obra de Josep Pía.______
VIOLA D’AMORE, Maria-Ángels Anglada.
CoHecció «Dofí». 160 págines. ______________________________
UN SENESCAL DEL CATORZÉ, Josep María Serra.
CoHecció «Dofí». 182 págines.

HERR BROCH

Hermann Broch deia una cosa així d’es- 
ferei’dora: «La novel-la que no descobreixi 
una part nova del coneixement és una 
novel-la immora-1.» I ho deia sense ver- 
gonya, perqué hi tenia dret: les seves no- 
vel-les están amarades d’intel-ligéncia, són 
escorcolls constants, punyents, dins la 
ment col-lectiva, molt més enllá deis pro- 
blemes d’estar per casa; podríem dir que 
són reflexions sobre una cultura que se 
sent unitaria, lligada al passat per la tra- 
dició i al present per una estética co
muna. Les novel-les de Broch, dones, són 
el que sempre haurien de ser: instruments 
del coneixement.
Pero a nosaltres, gent petitona que viu en 
un país petit, tot aixó ens rellisca una 
mica: la nostra cultura depén tant de les 
circumstáncies! I, tanmateix, Broch és 
tan válid aquí com allá, on els escriptors 
no són corredors d'obstacles. Potser di- 
ríem més: és més colpidor aquí, perqué 
a nosaltres el perill de caure en el guisat 
casóla ens acuita constantment.
Hi ha, és ciar, un altre perill: si fem cas 
a Broch ens trobem quasi sense novel-les: 
quantes, de les que s’han escrit darrera- 
ment, no ho serien, d’immorals? Ai, aixó ja 
amoina més. Ja ho diuen els savis, que 
més val no esbandir la roba...
L’escriptor, qualsevol escriptor, l’escrip- 
tor catalá, per exemple, hauria de teñir 
present que l'esperit de la novel-la és el 
de la recerca: enfrontar-se amb el misteri 
del món, amb les seves incógnites, per tal 
de donar-hi resposta. Una de les respos
tes, si més no. Quan, fa un temps, lle- 
gíem les opinions de Milán Kundera, afir- 
mávem amb ell que, en un món que tot 
ho redueix a la síntesi, camí for?a difícil 
queda al génere que reivindica la comple- 
xitat; en un món que s’oblida del passat, 
fits els ulls en l'actualitat, en la immedia- 
tesa, camí for<?a difícil queda al génere 
que reivindica el record. I, tanmateix, té 
molt camí per davant.

Nosaltres, d’aquí estant, hem de ser ago- 
sarats: amb la nostra llengua, hem de tra- 
vessar fronteres i mesquineses locáis, a la 
recerca d’un horitzó més ampli: el que 
ens fa hereus de tots els Kafques, Prousts, 
Cervantes i Brochs del món. Perqué tam
bé des d’aquí podem esgarrapar els se- 
crets de la Térra. Hem d’elevar la nostra 
llengua a la categoría d’eina del coneixe
ment, mitjanqant unes novel-les que per- 
tanyin a I'ordre de l’universal. Només 
així, i si el món no s’atipa de fer voltes, 
podem sortir del clot de les nostres bo- 
tiguetes. — PILAR RAHOLA.


