
Maria Victòria Secall, poeta 
i narradora mallorquina de 

complida i llarga trajectòria, 
agafa com a punt de partida 

la novel·la Orlando, de Virginia 
Wolf, que parla d’un prota-
gonista home convertit en 

dona després d’un llarg somni, 
per bastir una exploració 

poètica al voltant del vessant 
masculí de les dones i de la 

part femenina que els homes 
tenen i que solen ignorar. El 

dia que va néixer Orlando, il·lus-
trat per Horacio Sapere, autor 
també de la coberta,  es tanca 
amb una significativa cita de 
Woolf a mode d’epíleg, sobre 
la multiplicitat de persones 
allotjades en l’esperit humà.

L’escriptora i activista 
Lolita Bosch (Barcelona, 

1970), responsable d’una 
nombrosa producció en 
català i castellà, torna al 

món editorial, després de la 
publicació de la novel·la La 
ràbia (2016), amb un llibre 

que és alhora al·legat contra 
la por i incitació a la rebel·lió 
pacífica contra les injustícies. 
El llibre parteix de la idea de 

reconèixer les pors socials 
i íntimes que ens tenallen, 
tenir-les identificades, i a 
partir d’això reaccionar i 

rebel·lar-nos. Combatre la 
idea que no hi ha esperança, 
que no es pot fer res i que no 

és possible guanyar.

Amb l’edició en català de La 
dama de blanc, l’editorial Proa 
recupera una de les novel·les 
més celebrades de l’escriptor 

anglès Wilkie Collins (Londres, 
1824 -1889), un amic i col·la-
borador de Charles Dickens 
que va donar a conèixer la 

seva obra a través de fulletons 
i que aviat es va convertir en 

un mestre de la intriga. El 
protagonista d’aquest clàssic 
de Collins és Walter Hartright, 
que es trasllada a una mansió 
per fer classes de dibuix a una 
rica i promesa hereva, Laura, 

per la qual s’acaba sentint 
molt atret. Una misteriosa 

dama de blanc entrarà també 
en la seva vida.

El dia que va néixer 
Orlando
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Que no ens guanyi 
la por. Pacíficament, 

rebel·lem-nos!
LOLITA BOSCH

Ara Llibres, Barcelona, 2018
Al·legat combatiu, 106 pàgines

La dama de blanc
wILkIE COLLInS

Proa
Barcelona, 2018

Traducció de Lluís Comes i Arderiu
novel·la, 805 pàgines

MÓN EDITORIAL

LLIBRES

Dues novetats editorials de diferent ori-
entació han coincidit en el temps al vol-
tant de Santiago Rusiñol, una figura ab-
solutament cabdal de la cultura catalana 
dels inicis del segle XX. La primera és El 
fugitiu que no se’n va (Edicions de 1984), 
un perfil literari de l’escriptor i pintor a 
càrrec del narrador i traductor Raül Gar-
rigasait, autor d’una de les novel·les de 
més gran impacte dels darrers temps, Els 
estranys. Garrigasait fa una immersió en 

el món Rusiñol i un moment cabdal per a 
la creació artística. Una incitació a “llegir 
i a mirar” i deixar-se “escalfar” per l’art de 
Rusiñol.  La segona d’aquestes novetats, 
Teatre polèmic (L’Avenç), és una antolo-
gia editada per Albert Ribas amb pròleg 
de Margarida Casacuberta que recull sis 
de les seves obres més polèmiques i re-
conegudes: Llibertat!, Els Jocs Florals de 
Canprosa, L’Hèroe, El Místic, El bon poli-
cia i La ‘merienda’ fraternal.
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Un perfil literari i un recull del teatre de Santiago Rusiñol

Antoni Batista busseja en 
la memòria dels lluitadors 
clandestins contra Franco

El periodista Antoni Batista (Barce-
lona, 1952), autor de diversos llibres 
i estudis sobre el conflicte basc, la 
recent història musical o la lluita an-
tifranquista, s’endinsa en el seu nou 
llibre, Clandestins (editat per Angle 
Editorial en la col·lecció “El Fil d’Ari-
adna”), en la memòria de les perso-
nes que combateren de manera clan-
destina el franquisme. Activistes com 
Joan Comorena, Ramon Sunyer, Mi-
guel Núñez, Gregorio López Raimun-
do, Tomasa Cuevas o Palmira Domè-
nech, entre més, que es veien obligats 
a fer ús de noms falsos, pisos francs i 
vides desdoblades per poder burlar 

la pressió de la policia del règim de 
Franco. “Persones compromeses que 
van esmerçar els seus esforços i ge-
nerositat, el risc de perdre patrimoni, 
el patiment de la tortura, els anys de 
presó o del piquet d’execució”, explica 
Batista en l’exordi. Històries contades 
amb voluntat literària des del conei-
xement directe i la documentació a 
què l’autor ha tingut accés.
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