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LLIBRES

La periodista i escriptora Astrid Bierge 
reuneix dos periodistes amb una trajec-
tòria llarga i reconeguda, Vicent Sanchis, 
director d’EL TEMPS, i el presentador 
i director de televisió Xavier Sardà, per 
debatre la consulta sobre la relació entre 
Catalunya i Espanya. És un debat sobre 
la doble pregunta que haurà d’afrontar 
la ciutadania catalana entre la defensa 
del “sí-sí”, clarament independentista 
de Sanchis, i el “sí-no”, en una òptica 
federalista de Sardà. És un diàleg en què 
s’alternen la serenitat i el fervor, i que re-
flecteix la naturalesa intensa del debat.

La llibreria ambulant, publicada per pri-
mera vegada el 1917, és la primera 
novel·la del periodista i escriptor nord-
americà Christopher Morley, autor de la 
molt popular Kitty Foley, de la qual es 
va fer una versió cinematogràfica molt 
coneguda amb Ginger Rogers, Miratge 
d’amor. Aquesta novel·la de debut conta 
la història d’un llibreter ambulant que 
somia tornar al seu Brooklyn natal per 
escriure les seves memòries i que acon-
segueix traspassar el negoci a una gran-
gera tipa de la seva vida monòtona i que 
veurà transformada la seva existència.

El cineasta i escriptor Albert Hernàndez 
i Xulvi (Catarroja, 1942), autor d’una 
obra extensa i prolífica amb diverses 
novel·les traduïdes al castellà, obres de 
teatre i producció per als infants, torna 
a la narrativa amb La ciutat de les flors, 
una novel·la distingida amb el premi 
Fiter i Rossell. El jurat d’aquest certa-
men va considerar l’obra, una història 
d’amor, desitjos i desamor, com “una 
novel·la intensa, emocionant, amb una 
trama portada amb bon pols narratiu 
fins el final” que conté “un llenguatge 
ric en imatges suggeridores”.  
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Deu i onze Edicions,  Barcelona, 2014  
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La llibreria ambulant
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Viena Edicions, Barcelona, 2014
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ALBERT HERNÀNDEZ I XULVI
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Per al mes de novembre, 
l’editorial Empúries anun-
cia un interessant volum, 
Posar per a la mort, amb 
un material interessant 
relacionat amb la poeta 
Maria-Mercè Marçal (Ivars 
d’Urgell, 1952 - Barcelona, 
1998). D’una banda, el di-
etari que va començar a 
escriure a partir del 1996, 
quan li fou detectat el 
càncer que li provocaria la 
mort al cap de dos anys. 
Aquestes pàgines, escri-
tes de forma intermitent, 

relaten d’una manera lúcida la terrible experiència. El llibre, a 
més, inclourà un epistolari inèdit amb Jean-Paul Goujon, biò-
graf de Renée Vivien, una escriptora anglo-francesa que visqué 
a cavall dels segles XIX i XX i a la qual Maria-Mercè Marçal va 
dedicar la seva única novel·la, publicada el 1994: La passió 
segons Renée Vivien. La correspondència serveix per veure 
reflectides moltes inquietuds personals i literàries de la que 
molts consideren la poeta més important en llengua catalana 
i, sens dubte, una de les grans plomes catalanes del final del 
segle XX, que va publicar títols essencials de la poesia contem-
porània com Cau de llunes, Bruixa de dol o Sal oberta.

El club de l’automòbil, la darrera 
novel·la de l’escriptor egipci Alaa 
Al Aswani, un dels més reconeguts 
internacionalment d’aquell país, es 
podrà llegir en català a partir del 
dia 3 de setembre, data del llan-
çament per Edicions de 1984. El 
traductor és Jaume Ferrer Cardona. 
En aquest segell, en la col·lecció 
de butxaca, sortirà també una altra 
novel·la d’aquest autor, L’edifici 
Iaqubian. Al Aswani passarà per 

Barcelona els dies 8 i 9 de setembre, coincidint amb la 
Setmana del Llibre en Català

La gran creació de l’escriptor mallorquí Llorenç Villalonga, les 
quatre novel·les que integren l’anomenat cicle de Bearn, se-
ran reunides en un únic volum a la tornada de l’estiu, segons 
ha anunciat l’editorial RBA. Mort de dama, Les temptacions, 
La novel·la de Palmira i la referencial Bearn o La sala de les 
nines, un retrat magistral del final de la Mallorca aristocràtica, 
formaran part d’un únic llibre amb pròleg per a l’ocasió de 
José Carlos Llop.

Dietari de la malaltia i epistolari 
inèdit de Maria-Mercè Marçal 

‘El club de l’automòbil’, de 
l’escriptor egipci Alaa Al Aswani

RBA reuneix les quatre novel·les del 
cicle de Bearn de Llorenç Villalonga

L’enyorada Maria-Mercè Marçal

Alaa Al Aswani
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