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Una història simple i dolça
 Quan l’Andreas arriba a la vall on
passarà tota la vida té uns quatre anys,
tot i que ningú no en sap l’edat exacta.
De jove, convertit ja en un mosso molt
complidor, entra a formar part de la colla
de treballadors que construeix un dels
primers telefèrics a la vall i que hi porta
l’electricitat i la llum, però també el soroll.

El dret de les dones a passejar per la ciutat
 Elkin fa un recorregut literal i metafòric de
les ciutats en què ha viscut i, a través dels
seus passejos, descobreix una nova mirada i
reivindica l’experiència singular de passejar
sent dona. Parteix del detall més petit a
l’observació més àmplia, pren notes de la seva
pròpia experiència i les entrellaça amb les
d’altres artistes, escriptors o cineastes...

Dues germanes unides pel destí
 L’Elf i la Yoli són dues germanes
intel·ligents i ben avingudes. L’Elfrieda és
una pianista de renom mundial, encantadora, rica i feliçment casada: vol morir. La
Yolandi està divorciada, li costa arribar a
fi de mes amb el sou que guanya i se’n va
al llit amb els homes equivocats mentre
mira de trobar el veritable amor.
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Te están robando el alma

La màgia del silenci

Encontraste un alma
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Els grans lladres de la globalització
 Et van animar a ballar twist sense tocar
la teva parella per aïllar-te en un nou món
individualista. Et van col·locar a les orelles
auriculars com a part d'un experiment de
control social. Et van regalar manuals
d’instruccions d’Ikea perquè trenquessis
amb la parella. Sovint no n’ets conscient,
però t’estan robant l’ànima.

Aprendre a viure sense sorolls
 Un llibre senzill i pràctic per exercitar el
silenci, la meditació i ser feliç. Kankyo Tannier practica el silenci des de fa anys en una
idíl·lica cabana al cor dels boscos d’Alsàcia,
en plena connexió amb els arbres i els animals. A partir de la seva experiència, ens ensenya a incorporar la màgia del silenci (tant
espiritual com físic) en el nostre dia a dia.

Recull de la millor poesia nòrdica
 La finlandesa d’origen suec Edith Södergran és considerada com una de les més
importants figures de la literatura nòrdica
de principis del segle XX, malgrat ser poc
coneguda en castellà. Aquest volum recull
la tasca d'una dona enèrgica i serena, exalçada com una de les figures fonamentals
de la poesia en llengua sueca.
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«El corazón de los hombres» Nickolas Butler aprofundeix en la representació del tradicional model
de la família nord-americana en una novel·la que retrata els esquemes a través de diverses generacions

Els cors vulnerables dels homes
NICKOLAS
BUTLER

«El corazón de
los hombres»
LIBROS DEL ASTEROIDE
413 PÀGINES

El corazón de los hombres, de Nickolas Butler, és una profunda novel·la
en la qual l’autor aprofundeix en la representació de la família americana.
Grans personatges que trobaran en
l’amistat l’amulet per sortejar les diicultats i contradiccions de la vida.
MATÍAS CROWDER

■ La història comença l’estiu de 
en un clàssic campament americà de
boy scouts. Nelson, «el corneta», el més
aplicat de tota la tropa, travessa aquesta
edat en què es deixa de ser un nen per
ser un home, convertint-se en el més
vulnerable de tots. Per la seva mateixa
aplicació, és l’objecte de totes les burles.
Nelson és així, li interessen els nusos,
els insectes, els invents, és el primer de
la classe. La seva corneta és un present
heretat d’un avi que va lluitar en la Primera Guerra Mundial. Fill d’una altra
guerra, com moltes generacions d’americans, el seu pare travessa aquell focus
de frustració i del sense sentit del tornar
a casa, després de tornar de les trinxeres
d’Europa.
La ploma de Nickolas Butler descriu
amb precisió quirúrgica aquella tensió
familiar en la qual viu Nelson i que com-

parteix amb moltes llars d’aquell temps.
Un pare frustrat, una mare que li té por
i que vol escapar de la llar, el nen que
rep pallisses cada vegada més fortes,
com si així el seu pare descarregués en
ell tota la seva ira continguda. Fins que
un dia se’n va, el pare, i la llar inalment
es trenca. Entre totes les bromes que rep
Nelson –una nit li abonyeguen i orinen
sobre la corneta–, el seu únic amic serà
Jonathan, un noi del grup dels grans, un
aliat que l’acompanyarà per la resta de
la seva vida.
Quan la història fa el salt a l’estiu de
, passats més de trenta anys, el corneta Nelson i el seu amic Jonathan són
dos homes grans curtits per la vida. Nelson ha estat a Vietnam, i ja no és aquell
noi innocent dels campaments d’estiu.
Jonathan repeteix com un ritual la seva
assistència als campaments d’estiu, ara
amb el seu ill Trevor, encara adolescent, avorrit de la vida de casat i la rutina
familiar. Si als anys setanta Butler descriu la tensió familiar, on les dones amb
prou feines tenien veu, en els noranta
la descreença de tot el que els havien
ensenyat envolta els seus personatges
en la confusió i el fet de semblar perduts
tot i haver complert tot el que s’esperava

Nickolas Butler.

d’ells.
Serà Trevor qui completi més tard el
mateix ritual amb el seu propi ill, en
una aposta de generacions de pares que
desitgen ensenyar alguna cosa de la
vida als seus ills. I on cada època té els
seus propis paràmetres i requeriments.
Els emblemes dels escoltes, que seguei-

xen sent els mateixos, trobaran el seu
signiicat diferent segons les seves pròpies vides i personalitats.
El corazón de los hombres descriu el
món masculí d’una societat travessada
per les guerres. L’educació dels homes,
transmesa per altres homes que, en la
majoria dels casos, de generació en generació, no hi han trobat més saviesa
que la desgràcia. La vida aviat s’ocupa
de posar a cada un en el seu lloc, on
hauran de superar els desenganys. La
lleialtat, l’amistat, el pas del temps, la família, són els eixos clau des d’on Butler
ediicarà una esplèndida novel·la carregada de vida i amb els quals realitza un
panell general de la societat moderna.
Butler és llicenciat per la Universitat
de Wisconsin i pel taller d’escriptors del
mateix centre. Ha treballat al departament de manteniment de Burger King,
de venedor de salsitxes, en una empresa de telemàrqueting, en una indústria
càrnia, en un torrador de cafè i de dependent en una licoreria. Quan fa uns
anys va sorprendre la crítica amb la seva
primera novel·la, Canciones de amor a
quemarropa, va iniciar una carrera
marcada per una profunda i única visió
de la societat americana.

