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LLIBRES

En el feu de l’ermitatge (premi Miquel de 
Palol 1993), obra inèdita de Miquel Bau-
çà (Felanitx 1940 - Barcelona 2004), re-
cull 329 poemes en un moment crucial 
de la seva trajectòria poètica, tot just 
després d’El crepuscle encén (1992)  i 
abans d’El canvi (1998). Com explica 
Enric Casasses a l’epíleg, “per mi és el 
punt més alt del Bauçà poeta”. La pu-
blicació d’aquest volum, “329 píndoles 
líriques d’alta tensió i cadascuna amb 
entitat pròpia”, apunta Casasses, coin-
cideix a més amb el desè aniversari de 
la mort de Bauçà.

Ignasi Mora (Gandia, 1952), escriptor i 
periodista, recupera amb aquesta obra 
biogràfica la memòria del poeta Joan 
Climent, amb el qual va mantenir una 
intensa amistat. Aquest és un llibre fruit 
de les llargues converses entre l’autor i 
el poeta i recolza en la mirada còmplice 
de l’escriptor i amic. Està confeccionat 
sobre una gran varietat de veus i llen-
guatges i sobre un fons documental 
important de fotografies que ajuden a 
fixar el text. Ara que es compleixen deu 
anys de la seua mort, Joan Climent rep 
aquest sentit homenatge.

El cervell de l’Andrew, del nord-americà 
E.L. Doctorow, publicada ara en català 
amb traducció de Maria Iniesta i Agulló, 
és una novel·la aguda i escèptica sobre 
la veritat i la memòria. L’Andrew, el 
protagonista, interpel·la el lector amb 
una curiosa història narrada a un inter-
locutor desconegut. Amb un ritme suau, 
administrant amb petites dosis la infor-
mació, l’Andrew es qüestiona allò que 
sap sobre el cervell, la ment i nosaltres 
mateixos. L’autor de Ragtime o Històri-
es de la dolça terra, traça amb aquesta 
novel·la un nou exercici reflexiu.

En el feu de 
l’ermitatge
MIquEL BAuçà

Editorial Empúries, Barcelona, 2014
Epíleg d’Enric Casasses
Poesia, 19 pàgines

Joan Climent, poeta. Un 
supervivent del segle XX
IGnASI MoRA

Edicions 96, La Pobla Llarga, 2014
Biografia, 120 pàgines

El cervell de l’Andrew
E.L. DoCToRoW

Edicions 1984, Barcelona, 2014
Traducció de Maria Iniesta i Agulló

Amb una senzillesa poc ha-
bitual a l’hora de transmetre 
la passió, la denominada 
èpica del sentiment, Stefan 
Zweig (Viena, 1881) va acon-
seguir una gran popularitat 
durant la seva carrera com 
a escriptor. A L’embriague-
sa de la metamorfosi, que 
ara publica quaderns Cre-
ma, amb traducció de Joan 
Fontcuberta, s’hi entreveu 
un món gris i apagat que 
s’amaga entre les ombres 
que deixen les guerres eu-
ropees. Història d’una jove 

treballadora de correus que contempla impassible com la vida 
li passa per sobre, per a qui el goig i l’entreteniment no són una 
opció i la supervivència és l’únic fil que sembla guiar les seves 
passes. Però l’opció de viatjar lluny, a un luxós hotel als Alps 
Suïssos, li permet fugir de l’opressiva atmosfera de postguerra. 
Zweig demostra la seva capacitat natural de muntar i desmun-
tar la psicologia del comportament humà i dels seus actes. Ara 
es compleixen 73 anys d’un fatídic 22 de febrer del 1942, quan 
l’autor vienès va decidir posar fi a la seva vida i la  de la seva 
dona: no tenia intenció de viure en la nova Europa que s’estava 
gestant. Resten, això sí, les paraules.

De la  mà de L’Altra Editorial 
ens arriba La maledicció de Hill 
House, amb traducció de Martí 
Sales, una seminal obra de 
terror psicològic de Shirley 
Jackson (San Francisco, 1916). 
Aquesta història, que influí en 
autors del gènere de terror com 
ara Stephen King, no és la típi-
ca novel·la sobre cases encan-
tades. John Montague, expert 
en fenòmens paranormals, i 
una sèrie d’acompanyants, arriben a una inquietant casa d’es-
tremidora reputació. El repte: sobreviure.

Sebastià Bennasar (Palma, 1976), un dels autors que millor 
ha estudiat i ha conreat la novel·la negra a casa nostra, ens 
porta la seva última creació, On  mai no creix l’herba, publica-
da per Crims.cat. És la seva vuitena novel·la negra,  farcida de 
diversos elements que es combinen sense ofegar la lectura. 
un assassí venjatiu, els homes de l’oratge de TV3, un grup 
de neonazis, el procés independentista i unes altres trames 
es barregen en aquesta obra negra i condensada.

Quaderns Crema recupera una 
altra novel·la de Stefan Zweig

Shirley Jackson i un clàssic que va 
inspirar Stephen King

Sebastià Bennasar torna amb una 
nova novel·la negra i condensada

Stefan Zweig.

Shirley Jackson.

S
TE

FA
n

 Z
W

EI
G

 C
En

TR
E 

S
AL

ZB
u

R
G


	1602ELTEMPS_73

