
LLIBRES

Albena Teatre, fundada per Toni Ben-
avent i per l’actor, director i dramaturg 
Carles Alberola, celebra el seu 20 
aniversari reestrenant Ficció, un dels 
muntatges que més èxit donà a aques-
ta companyia teatral. Al mateix temps, 
a més, edita el text de l’obra, escrita 
a quatre mans pel mateix Alberola i 
per l’escriptor de Catarroja Pasqual 
Alapont. A la introducció, escrita per 
Gabriel Sansano, es defineix l’obra com 
“una invitació a no renunciar mai a l’es-
perança de ser millors persones, un crit 
a ser feliços amb nosaltres mateixos”.

L’historiador alguerès Marcel A. Farinelli, 
format a Florència i Barcelona, conta en 
aquest llibre que la coneguda com la 
Barceloneta de Sardenya naix com a ciu-
tat catalana –una de les escasses ciu-
tats costaneres fundades durant l’Edat 
Mitjana– i, actualment, és l’únic indret 
d’Itàlia on hi ha una minoria catalanopar-
lant. L’autor explica també la complexa 
relació dels habitants de l’Alguer amb el 
mar: el fet de no haver estat fundada per 
sards, les invasions i els aiguamolls han 
empès gran part de la població a viure a 
les muntanyes.

L’escriptora Katherine Pancol, francesa 
nascuda a Casablanca, i autora d’una 
obra considerable, va assolir l’èxit a 
partir de 2006 amb la publicació de la 
trilogia que arrencava amb Els ulls grocs 
dels cocodrils, un fenomen de vendes 
arreu del món. Després del darrer 
d’aquells títols, Els esquirols de Central 
Park estan tristos, torna amb una nar-
ració que parla de la vida de dones de 
diferents indrets, edats i circumstànci-
es personals unides per un tret comú: 
la valentia i les ganes d’afrontar els 
problemes de la vida.

Ficció
CARLES ALBERoLA / 
PASQUAL ALAPoNT

Bromera, Alzira, 2014
Teatre, 99 pàgines

Història de l’Alguer
MARCEL A. FARINELLI

Llibres de l’índex, Barcelona, 2014
Assaig, 264 pàgines

Elles
KATHERINE PANCoL

Empúries, Barcelona, 2014
Traducció d’Oriol Sánchez 
Narrativa, 429 pàgines

L’escriptor i periodista 
Francesc Puigpelat (Bala-
guer, 1959), reconstrueix 
de manera literària en el 
seu darrer llibre, Els úl-
tims dies del general Prim 
(Proa, 2014), el darrer 
tram vital del militar i po-
lític Joan Prim, nascut a 
Reus el 1814 i assassi-
nat a Madrid el 27 de de-
sembre del 1870. Prim, 
heroi de guerra a Àfrica 
i reformista convençut, 
un tarannà polièdric que 

li va valer ser reivindicat per sectors socials antagònics 
ideològicament, s’havia marcat com a objectiu regenerar Es-
panya amb l’expulsió dels Borbó i la proclamació com a rei 
d’Amadeu de Savoia. Uns sicaris posaren fi abans a la seva 
vida. L’autor basteix un relat biogràfic a partir dels darrers 
cinc dies de Prim alhora que exposa els principals eixos del 
seu pensament i articula una hipòtesi sobre la conxorxa que 
acabà la vida del militar català. Puigpelat té una vintena de 
llibres publicats, alguns amb premis importants com ara 
Apocalipsi blanc (Premi Josep Pla, 1999), Els Llops (Premi 
Carlemany, 2005) o El retorn de Macbeth (premi Ciutat d’Al-
zira, 2012). 

Giordano Bruno (1548-1600) fou un 
dominic i pensador italià que hagué 
d’abandonar Nàpols acusat d’heret-
gia, la qual cosa el va empènyer a un 
llarg pelegrinatge per Europa. Durant 
l’estada a Anglaterra va escriure una 
sèrie de Diàlegs filosòfics, el primers 
dels quals és Sopar de cendra, que 
apareix ara en català, a la col·lecció 
“La Clàssica” d’Edicions de 1984 amb 
traducció d’Anna Casassas. L’obra 

reflecteix en format de conversa les discussions de Bruno 
amb els doctors d’oxford. 

La Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Cata-
lans (IEC) acaba de publicar el llibre Antologia de memòries 
i dietaris personals catalans sobre la guerra de Successió, 
recollint des de les misèries i la violència del conflicte a les 
preocupacions més quotidianes. Aquest volum, que inclou una 
petita introducció històrica a cada capítol, és “un instrument 
ideal per als historiadors per a retrobar elements que la histò-
ria oficial no revela”, explica en la introducció Òscar Jané. 

Francesc Puigpelat literaturitza 
els darrers dies del general Prim 

El discurs filosòfic de Giordano 
Bruno en ‘El sopar de cendra’

L’IEC rememora la guerra de Successió 
a través de dietaris de l’època

Francesc Puigpelat.

Giordano Bruno. 
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