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L’escriptor i historiador Eugeni Perea 
(Riudoms, 1953) és autor d’una vinte-
na de llibres entre obres de creació i 
de geografia i història. En aquest nou 
volum, l’autor troba com a resposta a 
la consciència humana de la solitud la 
figura matemàtica de la intersecció, punt 
comú, línia comuna, a dues línies, a dues 
superfícies. Sense aquest punt comú en 
personatges i paisatges, la humanitat 
no és possible. Si bé tampoc no és fàcil 
trobar aquell punt: hi ajuden les paraules, 
l’art, la música, un gest. Però també l’odi, 
la venjança, la guerra.

L’escriptora i guionista Laia Aguilar 
(Barcelona, 1976) conta en la seva 
segona novel·la les vicissituds de la 
família Planes, despreocupada i acostu-
mada als petits luxes abans de la crisi 
econòmica. Amb l’esclat, faran el pos-
sible per sobreposar-se a les circums-
tàncies i no perdre el pis. La novel·la 
està narrada des del punt de vista dels 
objectes que hi ha a la casa, la gàbia 
del hàmster, el cubell de la brossa, o 
la banda foradada, que relataran amb 
dosis d’humor el drama vital d’anar 
tirant endavant.

Jorge Amado (1912-2001) està consi-
derat un dels escriptors contemporanis 
més importants del seu país. Intel-
lectual i polític, exiliat durant un temps 
per la seva militància comunista, l’obra 
d’Amado està creuada pel compromís 
amb els desafavorits, cosa que el va dur 
a escriure novel·les amb un component 
social no exempt d’humor i sensualitat. 
Els vells mariners fou publicada per pri-
mera vegada el 1961 i narra la història 
del comandant Vasco Moscoso i les 
aventures, suposadament certes, que 
conta en arribar a un barri de Bahia.
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L’escriptor nord-ameri-
cà d’origen rus Vladimir 
nabokov (Sant Petersburg, 
1899 – Montreux, 1977), 
té com a novel·la més co-
neguda Lolita, publicada el 
1955, que una adaptació 
de Stanley Kubrick contribuí 
a fer mundialment famosa. 
Però la seva és una produc-
ció més llarga, amb títols 
de la densitat de Pale fire 
(1962), que en breu apa-
reixerà en català com a Foc 
pàl·lid en RBA en traducció 
d’Assumpta Camps i Jordi 

Jaumà. Plantejada com un producte híbrid i experimental, el 
llibre té una aparença d’estudi literari que es converteix en 
una altra cosa. En la primera part, l’estudiós Charles Kinbo-
te explica la seva relació amb el poeta John Sade, qui li va 
donar un llarg poema perquè el publiqués. La segona part 
està formada pels quatre cants del poema. La tercera és el 
comentari crític que Kinbote fa vers a vers, amb l’afegit d’una 
història sobre un rei exiliat. un peculiar índex amb noms i in-
drets tanca el cercle del que és una burla sobre els excessos 
hermenèutics de certa crítica literària. un llibre que és, alhora, 
un trencament brillant dels límits del gènere novel·lístic. 

L’escriptor i periodista 
Vicenç Villatoro (Terrassa, 
1957), entre moltes altres 
ocupacions columnista d’EL 
TEMPS, investiga en la seva 
darrera novel·la el passat del 
seu avi, regidor de l’esquerra 
moderada a Castro del Río, 
un poble de Còrdova, que 
fou condemnat a mort pels 
franquistes i que emigrà a 

Catalunya als anys 60. El volum, que sortirà aquest mes de 
setembre, s’anomena Un home que se’n va i es planteja com 
un viatge a la memòria personal i col·lectiva.

El desè aniversari de la mort del narrador i poeta Miquel Bau-
çà (Felanitx, 1940 - Barcelona, 2004), ha estat el pretext per 
a la recuperació de dues obres inèdites que seran publicades 
en l’editorial Empúries el proper mes de novembre. En el feu 
de l’ermitatge guanyà el premi Miquel de Palol l’any 1992, 
però ha restat inèdita fins ara. Mentrestant, Nihil obstat fou 
escrita l’any 1965 però la censura franquista n’impedí la 
publicació, fins ara.
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