Diari de Girona

4 DIVENDRES, 8 DE JULIOL DE 2022

Accents

LLIBRES

DIVERSOS AUTORS

RAFA MELERO ROJO

EDUARD MÁRQUEZ

UNIVERS, 192 PÀGINES

ALREVÉS, 129 PÀGINES

L’ALTRA EDITORIAL, 136 PÀGINES

Grand Hotel

Todos me llaman Ful

Dotze mirades a través del forat del pany

N’hi ha que neixen estrellats

Enfrontar-se a la mort amb ganes de viure

uXavier Bosch, Magí Camps, Maria Canelles,

uQuan has de fer un atracament que havia de

uEl violinista Andreas Hymer arriba a una ciutat

Roc Casagran, Alba Dalmau, Gerard Guix, Xavier
Mas Craviotto, Jordi Nopca, Berta Noy, Llucia
Ramis, Natàlia Romaní i Sílvia Soler són els
autors que firmen algun dels relats d’aquest
recull que pren l’hotel com a escenari i converteix el lector en còmplice de retalls de vida vistos pel forat del pany de dotze habitacions.

sortir bé i surt malament, no és difícil suposar
que tota la resta vindrà torta. Això ho sap bé el
protagonista d’aquesta novel·la, a qui tots anomenen Ful i que es confessa «doctorat en calamitats». No obstant això, per molt mal donades
que vinguin, no deixa mai d’intentar aixecar el
cal costat dels seus amics Pepe i Carapán.

assetjada per fer un concert i recuperar l’Amela
Jensen. Allí, a més a més, gràcies a l’Ernest
Bolsi, que, desafiant les bombes que cauen
sobre la ciutat, fa de guia al museu de música
buit, trobarà explicacions i respostes que li serviran per acceptar el seu passat i entendre la
misteriosa desaparició de la seva mare.

RALPH WALDO EMERSON

VÍCTOR NUBLA

MIKEL SANTIAGO

ERRATA NATURAE, 248 PÀGINES

MALES HERBES, 117 PÀGINES

EDICIONES B, 480 PÀGINES

Biografies il·lustres

Entre los muertos

53 biografies il·lustres sense il·lustracions

El tercer i últim volum de la trilogia d’Illumbe

uL’any 2525 un seguit de catàstrofes i guerres a

d’aquest llibre i recordo que fa un temps un bon
amic em va preguntar per què em semblava tan
important el pensament de Waldo Emerson. La
meva resposta va ser que l’obra d’Emerson amb els escrits d’aquest volum desperta una
part de la psique humana que la cultura i la
societat contemporànies han suprimit».

escala global han destruït la civilització. També
han desaparegut les biblioteques, així com la
majoria de llibres i registres visuals de l’era precedent. Els historiadors s’esforcen per recuperar
els coneixements d’un món que ja no existeix
amb una enciclopèdia amb les vides de les personalitats més rellevants dels segles anteriors.

uHi ha morts que mai no descansen, i potser no
ho hauran de fer fins que se’ls faci justícia. Una
història d’amor prohibida, una mort suposadament accidental, una mansió amb vista al
Cantàbric on tots tenen alguna cosa a amagar i
un personatge misteriós. Aquests són els ingredients d’una investigació en què Nerea Arruti
serà molt més que l’agent encarregada del cas.
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«Fieras familiares» u El zoòleg i escriptor Andrés Cota Hiriart relata en aquest llibre les seves
fascinants vivències amb els insòlits animals que l’han acompanyat al llarg de la seva vida

«La literatura amplifica la biología»
ANDRÉS COTA
HIRIART

«Fieras
familiares»

LIBROS DEL
ASTEROIDE
296 PÀGINES

MATÍAS CROWDER

n El zoòleg i escriptor Andrés Cota Hiri-

art relata a Fieras familiares les seves vivències amb els insòlits animals que
l’han acompanyat al llarg de la vida. Publicat per l’editorial amb seu a Barcelona Libros del Asteroide, la barreja de divulgació científica i anècdotes sorprenents de Hiriart ens convida a reflexionar sobre la conservació del planeta.
P Va viure amb una boa constrictora a
la seva habitació...
R La meva boa es deia «Perro», la vaig
tenir des d’acabada de néixer i va arribar
a mesurar poc més de quatre metres, una
de les boes més grans que mai hagi vist i
una dolçor de serp.
P Després de la boa, el cocodril...
R Diguem que una cosa va portar l’altra.
Va ser un procés d’estirar els límits.
P Va portar la selva a la casa. Els pares
contents.
R La meva mare era al·lèrgica als gossos
i als gats. A més, tant ella com el meu pare
són científics, per la qual cosa tampoc no
era inusitat tenir contacte ocasional amb

animals de laboratori.
P La seva infància i joventut no van ser
gaire convencionals. El tenien per «bitxo raro»?
R Completament. Crec que els meus
animals van figurar durant molt de
temps com el meu tret d’identitat principal per a la gent que m’envoltava.
P Millor un animal que un humà?
R Depèn de per a què. Però de petit sí
que vaig passar més temps amb les meves bestioles que amb altres persones.
P Queden feres o fronteres per descobrir?
R Sí, moltes. Per exemple, s’estima que
només el 20% dels insectes han estat descrits i una cosa semblant passa en el cas
dels fongs. Els fons marins romanen avui
dia com un territori pràcticament inexplorat.
P Li hauria agradat néixer en temps
dels naturalistes clàssics, assegura.
R M’hauria agradat en el sentit que llavors prevalia una aproximació cap al
món silvestre plena de sorpresa i sentiment de possibilitat. Bona part del glo-

DDG

Andrés Cota Hiriart.

bus terraqüi estava com un enigma que
reclamava ser explorat. I és clar, encara
no ens havíem carregat l’ecosistema i les
cultures ancestrals, diguem que el planeta estava menys estandarditzat i hi havia altres possibles maneres d’habitar-lo.
P Què té a veure la biologia amb les lletres?
R Molt. Em sembla que són camps que

es creuen de manera molt fèrtil. La literatura amplifica la biologia. Conec pocs
científics eminents que a més no siguin
lectors voraços.
P El món silvestre s’evapora?
R Amb el desastre climatològic a les planes, literalment parlant.
P Els humans ens quedarem sols?
R Aquesta sembla que és la tendència.
L’humà té una inclinació cap a la biodiversitat marcadament utilitària, sobretot ens interessen aquelles espècies a les
quals podem treure’n algun tipus de profit, amb finalitats alimentàries o d’una altra índole.
P Aquestes espècies sí que es continuaran multiplicant...
R Els pollastres, quasi 30.000 milions
d’individus, figuren com els vertebrats
terrestres més nombrosos del planeta.
P Aleshores, el seu llibre és un tribut a
les feres?
R Sens dubte, les feres, els autors de la literatura que m’han marcat i les persones
que, encara a contracorrent, lluiten dia
a dia per conservar-les.

