
LLIBRES

Vicent Sanhermelando, psicòleg, ori-
entador escolar i professor, guanyador 
del premi Fundació Bancaixa de narra-
tiva juvenil per Esperant la lluna plena, 
fa una primera obra adreçada al pú-
blic infantil. El llibre, amb il·lustracions 
de Núria Feijoo, conta la història de 
Joaquim Peris, aspirant a actor amb el 
personatge de Ximo Potter, un heroi que 
soluciona conflictes tot i que de vega-
des equivoca les coses. Amb els seus 
amics, Ximo coneixerà el col·leccionista 
de mòbils, un savi immigrant amb una 
missió secreta.

Santiago Rusiñol (Barcelona, 1861 - 
Aranjuez, 1931), novel·lista, dramaturg 
i pintor, figura clau del Modernisme a 
Catalunya, és conegut fonamentalment 
per la novel·la L’auca del senyor Esteve 
(1907), però deixa algunes novel·les 
més com ara La ‘Niña Gorda’ (1917), la 
història d’una criatura de dimensions 
desmesurades que s’alimenta espiritu-
alment de les novel·les fulletonesques 
que distribueix a domicili el seu pare, un 
lliurepensador consumit per l’alcohol. La 
noia acabarà com a atracció monstruo-
sa en una decrèpita barraca de fira.

Màrius Sampere (Barcelona, 1928), 
autor d’una novel·la i d’una trentena 
de poemaris, amb els quals ha acu-
mulat nombrosos premis i distincions, 
fou encoratjat per Jaume P. Sayrach, 
director de la desapareguda revista Fò-
rum-Grama, a explicar alguns dels seus 
poemes per fer-los més comprensius 
i explícits. El resultat és aquest llibre, 
barreja de poesia, prosa i biografia, en 
el qual comenta els seus versos i, de 
pas, revela les seves preocupacions 
metafísiques o els sentiments generats 
per l’amor, el dolor o la mort.

Ximo Potter  
i el col·leccionista  
de mòbils
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Màrius Sampere 
explica Màrius 
Sampere
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L’any 1960, ara fa 50 
anys, l’escriptora nord-
americana Harper Lee 
(1926, Monroe, Alabama) 
publicava Matar un rossi-
nyol, la seva única novel-
la fins ara, que li valgué 
un premi Pulitzer i de la 
qual es va fer una molt 
coneguda adaptació cine-
matogràfica dirigida per 
Robert Mulligan. Aquesta 
obra, que esdevingué tot 
un clàssic –amb traduc-
ció a 40 llengües i amb 

40 milions d’exemplars venuts– apareix en català de la mà 
d’Edicions 62 i traducció de Xavier Pàmies. Matar un rossi-
nyol conta la història d’un home negre acusat d’haver violat 
una noia blanca. “una persona poc corrent ha escrit aquesta 
esplèndida novel·la; una persona amb un vívissim sentit de 
la realitat i amb un humor extremadament tendre i sincer. 
un llibre commovedor”, va dir de novel·la i autora Truman 
Capote. La publicació de Matar un rossinyol precedirà l’edició, 
també a Edicions 62, de l’esperada segona novel·la de Har-
per Lee, Vés, aposta un sentinella. una novetat que, a causa 
del llarguíssim silenci editorial de l’autora, ha esdevingut tot 
un fenomen cultural. 

Als anys 40, l’escriptora Anaïs 
Nin (París, 1903 - Los Angeles, 
1977) escriu relats eròtics 
per sortir-se’n d’algunes es-
tretors econòmiques. Alguns 
els publica en el llibre Delta 
de Venus, que es converteix 
en un autèntic èxit de ven-
des. D’altres formen part del 
volum Litte birds, publicats en 
català per El gall Editor, amb 

traducció de Joan Antoni Cerrato i el títol Ocellons. En aquest 
llibre Nin explora la passió en totes les seves formes i amb 
un estil marcadament poètic. 

Núria gago (Barcelona, 1980), actriu que es va donar a 
conèixer a la sèrie El cor de la ciutat, pòrtic d’una conside-
rable carrera cinematogràfica, debuta en la narrativa amb la 
novel·la Quan tornem a casa (Columna), una història sobre 
persones que travessen moments complicats des del punt 
de vista personal i sentimental, conflictes que fan de motor 
de la narració que apel·la al cor dels personatges i dels ma-
teixos lectors.

‘Matar un rossinyol’, de Harper 
Lee, mig segle després

‘Ocellons’ recull part dels relats 
eròtics d’Anaïs Nin

L’actriu Núria Gago debuta en  
la novel·la amb ‘Quan tornem a casa’

Harper Lee.

Anaïs Nin. 
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