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LLIBRES

Domènec Marzà (Borriana, 1952), ca-
tedràtic d’ensenyament secundari a 
Barcelona i autor de diverses obres 
pedagògiques, reuneix en aquest dietari 
les anotacions fetes durant el període 
1996-2006, on l’autor transforma en 
material literari reflexions quotidianes, 
consideracions, emocions, opinions so-
bre lectures, etcètera. El llibre també 
reflexiona sobre l’entorn en què va 
créixer l’autor i sobre la situació de la 
llengua en una societat que ha deixat 
de ser lletrada per ser contada. Premi de 
narrativa Ciutat de Vila-real 2013.

Carles Soldevila (Barcelona, 1829 - 
1967) va escriure contes, novel·les, 
obres de teatre, poesia i memòries, i 
també va conrear el periodisme d’opi-
nió. De la seva obra literària destaca la 
trilogia de novel·les amb protagonista 
femenina formada per Fanny (1929), 
Eva (1931) i Valentina (1933). Edicions 
62 recupera en la seva col·lecció La 
Butxaca la segona d’aquestes novel-
les, que comença amb la desolació 
de l’arquitecte Maurici Ribes i la seva 
esposa, Sofia, per la mort de la seva 
única filla, Elena, de tan sols 12 anys.

Passat en net
DOMènEC MARzà

Tres i quatre, Paterna-la Canyada, 2014
Dietaris, 154 pàgines

Eva
CARLES SOLDEVILA

Edicions 62, Barcelona, 2014.
Reedició
Novel·la, 216 pàgines

Teresa Juvé (Madrid, 
1921), escriptora i 
pedagoga de pare 
català i mare madri-
lenya, autora d’una 
extensa obra lite-
rària, sovint de ca-
ràcter històric i de-
tectivesc amb l’in-
vestigador Jaume 
Plagumà com a 
fonament, torna a 
la novel·la amb un 
volum, La trampa, que apareixerà després de l’estiu en l’edi-
torial Meteora i on recupera la figura d’aquest detectiu del 
segle XVI. La història arranca de l’assalt que els bandolers 
de Pere Ridau fan al carro de moneda, moment en què són 
sorpresos pels terços del rei. Una trobada amb un gir inespe-
rat, per greu i pervers, que requerirà els dots d’investigador 
de Plagumà. Teresa Juvé va estudiar a la Institución Libre 
de Enseñanza. Exiliada a França amb la seva família, va fer 
d’enllaç de la resistència francesa. Allà també va estudiar 
llengua i literatura occitanes. L’any 1963 va quedar finalista 
del premi nadal amb la novel·la en castellà La charca de la 
ciudad, publicada, finalment, a l’Argentina. El 1970 tornà a 
Catalunya i s’establí a Roses. L’any 2010 va rebre la Creu 
de Sant Jordi.

L’escriptor de Catalunya 
nord Joan-Daniel Bezsonoff, 
col·laborador d’EL TEMPS 
–entre més mitjans de co-
municació–, recrea en la 
seva nova novel·la, Matar 
De Gaulle, que apareixerà 
al setembre a Empúries, un 
episodi històric, el complot 
d’un grup de civils i militars 
francesos que decideixen 
matar el carismàtic militar i polític com a venjança per la inde-
pendència d’Algèria, que deixà apàtrides els seus habitants 
gals entre un entorn hostil i una França indiferent.

Per al mes d’octubre, l’editorial RBA anuncia, en la col·lecció 
Clàssics de Grècia i Roma, la primera traducció al català de 
la Política d’Aristòtil, l’anàlisi de l’estructura sociopolítica dels 
estats de l’antiguitat. El filòsof grec reflexiona sobre els con-
ceptes de ciutadania i democràcia, les classes de constitució i 
la naturalesa dels governants; tot amb una visió moderna que 
reclama la participació del ciutadà en l’administració de l’Estat 
i no resignar-se a les decisions d’uns altres.

Teresa Juvé torna amb una nova 
investigació de Jaume Plagumà

Bezsonoff recrea un episodi 
històric a ‘Matar De Gaulle’

Primera traducció al català de la 
‘Política’ d’Aristòtil

Teresa Juvé

Joan-Daniel Bezsonoff
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La veterana Olga Xirinacs (Tarragona, 
1936), Creu de Sant Jordi de la Ge-
neralitat de Catalunya de l’any 1990 i 
posseïdora de premis com el Josep Pla, 
el Sant Jordi o el Serra d’Or, alimenta 
la seva reeixida producció amb un nou 
poemari, Balneari del nord, que conté 
un curiós exercici d’immersió en els 
balnearis. “Aquest llibre conté el que 
fins ara em suggereix la paraula balne-
ari, afegint-hi la pròpia experiència”, diu 
l’autora al pròleg. Una cinquantena de 
composicions al voltant d’uns indrets 
icònics i carregats de romanticisme.

Balneari del nord
OLGA XIRInACS

Òmicron, Barcelona, 2014
Poesia, 52 pàgines 
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