
El  poeta Antoni EspÍ Cardona 
(Bèlgida, la Vall d’Albaida, 

1956) té també una considera-
ble obra en el camp de la nar-
rativa curta que amplia amb  

Alcohol de Romer, un recull de 
19 relats curts on es barregen 

històries de tot tipus: personat-
ges antiheroics, escenaris típics 

valencians –de la Costera i la 
Vall d’Albaida– i pensaments 
o reflexions amb la petjada 
de l’autor.  Espí utilitza un 

llenguatge particular, sovint 
rocós i carregat d’expressions 

corrents i un bon coneixement 
del llenguatge oral, que també 
tracta de definir la psicologia 
dels personatges al marge de 
la diferent extensió dels relats.

Josep Maria Ainaud de 
Lasarte no fou un home 

corrent. Així ho relata Josep 
Lluís Martín i Berbois a la bi-
ografia que porta per títol el 
nom del que fou un referent 

de la cultura catalana del 
segle XX. Ainaud de Lasarte 

fou historiador, advocat, 
promotor cultural, perio-

dista, polític i estudiós dels 
personatges més emblemà-
tics del catalanisme. L’autor 
d’aquesta biografia explica 
detalladament com Ainaud 
de Lasarte va combinar, al 
llarg de la seva vida, l’acció 
i l’erudició. Ja que, a més de 
ser un estudiós, també fou 
espia per al M16 britànic.

Assumpta Montellà (Mataró, 
1958) és historiadora i escrip-

tora, reconeguda per 
La Maternitat d’Elna que 
la donà a conèixer. Ara, 

publica l’assaig Lletraferi-
des, la història de les nostres 

bibliotecàries. Montellà 
narra en aquestes pàgines, 

després d’un feixuc treball de 
documentació, com aquestes 

dones cuidaren dels llibres 
i de la paraula des de l’any 

1915. El volum destil·la 
passió per la lletra escrita i 

per una professió sacrificada 
i, en alguns moments, ben 
difícil. Un homenatge a la 

història de les guardianes de 
la literatura catalana.
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Esperança Camps fa la 
seva primera incursió en 
el gènere negre

Cuyàs: dels records 
i memòries al  recull 
d’articles i observacions

Ana María Moix (Barcelona, 1947-2014) 
fou una de les escriptores més importants 
de la seva generació. Conreà la poesia, la 
narrativa i l’assaig  a parts iguals. També 
col·laborà activament en diversos mitjans 
de comunicació com La Vanguardia, 
El Periódico de Catalunya o Públic. I és 
d’aquesta última tasca, la periodística, que 
tracta el llibre El present perdut (Edicions 
62), un recull d’articles en català publicats 
entre juny del 2010 i febrer del 2012. Un 

període convuls i agitat que coincideix 
amb una greu crisi econòmica, política 
i social. Amb una gran capacitat d’ob-
servació, l’escriptora afronta cada article 
des d’una mirada crítica i enginyosa. S’hi 
troben històries de polítics corruptes, de 
famílies que freguen el precipici, relats 
d’indignació i pobresa, de joves sense 
memòria, de la cultura que es va perdent. 
En definitiva, històries que expliquen un 
món que va perdent-se.

Esperança Camps i Barber (Ciuta-
della de Menorca) és una periodista 
i escriptora menorquina arrelada 
a València. Compta amb una vida 
dedicada al treball a Ràdio Televisió 
Valenciana i a l’escriptura novel·lística, 
on destaquen Quan la lluna escampa 
els morts (2005) o Naufragi a la neu 
(2012). Ara, fa la seva primera incur-
sió en el gènere negre amb La cara B 
(Llibres del delicte, 2015), una incursió 
en la corrupció política a través de la 
mort de dos polítics de referència i les 
sospites múltiples que això provoca.

Un any i mig després del reeixit El nét 
del pirata, torna Manuel Cuyàs (Mataró, 
1952) amb un nou volum, Enamorats 
de l’Audrey Hepburn (Proa), un recull 
d’observacions, articles o relats, segons 
com es mire, de tots els detalls amb què 
ensopeguem a diari. Cuyàs és perio-
dista i escriptor, col·labora diàriament 
a la premsa escrita i també a diverses 
tertúlies a la ràdio i la televisió. Aquest 
llibre que ara publica és un recull d’ar-
ticles publicats a El Punt Avui on l’autor 
fa un ús particular de la ironia, per 
expressar, a tall de crònica, els aspectes 
que li interessen del temps que ens ha 
tocat viure.
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‘El present perdut’, la visió del món d’Ana María Moix en un recull d’articles
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