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Accents

LLIBRES

PEPA AGUAR

ALBERT SOLER

SARA BILOTTI

EDICIONS 62, 208 PÀGINES

PENÍNSULA, 224 PÀGINES

ALREVÉS, 320 PÀGINES

El que em queda de tu

Barretinas y estrellas

Una novel·la punyent sobre mares i filles

Un retrat hilarant del circ independentista

La vida en un món tant real com angoixant

uL’oblit sega la bellesa dels instants d’una vida.

uEl que brama cada nit a les portes de la presó,

a poc a poc però de pressa la mare que era ta
mare es va esvaint. Els seus instants brillants
cada cop són més esparsos: ja no et fa petons
plens de tendresa i d’alegria i ja no pronuncia
tan sovint el teu nom. Perquè tot això era abans
que el verb recordar tingués cos i tingués pes.
D’un temps ençà, la Fineta ja no és la que era.

un actor tuitejant insults per pidolar aparicions
a TV3, una periodista amb ínfules d’escriptora
convertida en líder intel·lectual, una monja
argentina coneguda com a sor Citroën del llacisme, Cotarelo i Talegón... Aquests són alguns dels
protagonistes de la Catalunya post-Procés que,
amb molt d’humor, retrata Albert Soler.

uVittoria Morra, una jove que pateix atacs de
pànic i angúnies respiratòries, viu gairebé reclosa dins d’un pis, amb una germana petita que
pateix agorafòbia, una mare resignada i letàrgica i un pare exmilitar violent i possessiu. Tota
aquesta traumàtica convivència la suporta en
un condomini envoltada també d’estranys personatges que li obren les portes del misteri.

DOLORES REDONDO

RUY D’ALEIXO

LUNA MIGUEL

DESTINO, 304 PÀGINES

MALES HERBES, 123 PÀGINES

LUMEN. 192 PÀGINES

Lampun

Caliente

Una faula sobre la mort, el poder i la màgia

Una història personal d’amor i plaer

uA la humil badia pesquera de Pasajes, en els

uAls peus de l’Himalàia, en un regne antic

uLuna Miguel brinda la seva narració més ínti-

anys 70, envoltada de molls de pesca, estibadors, humitat i salaó, es forja una forta amistat
entre Pakutxa i Celeste, dues nenes de cinc
anys. Entre jocs, complicitats i entremaliadures,
la dissort es creua en el seu camí i una tràgica
fatalitat les separa. Es tracta de la primera
novel·la escrita per Dolores Redondo.

assetjat per estrangers i dissidents interns, dos
cosins arruïnats accepten la feina d’aprenents
de botxí. Els nois excel·leixen en la seva nova
tasca, fins que un dia han d’executar Lampun,
una criatura dòcil que no pertany al món dels
humans. A partir d’aquest fet, un d’ells decideix
investigar sobre la vida passada de Lampun.

ma sobre el desig, l’amor plural i la creació
literària; il·luminadores entrevistes al voltant de
el plaer i l’autoplaer, i una lúcida lectura d’una
llarga estirp d’escriptores que ho van arriscar
tot en la seva literatura, com Louise Glück,
Cristina Morales, Annie Ernaux, Marina
Tsvetàieva, H. D., Renee Vivien o Chris Kraus.
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Un amor
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NO-FICCIÓ EN CATALÀ

La història de dues amigues inseparables
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El fill del
xofer

No diguis res L’infinit dins
PATRICK RADDEN d’un jonc

En defensa
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Vides catalanes que...
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Yo, el rey
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LA ESFERA DE LOS
LIBROS

«Canción» u La nova novel·la de l’escriptor Eduardo Halfon esdevé una recerca de la identitat i al
mateix temps una intensa crònica de la història tràgica de Guatemala, país sacsejat per la violència

«La meva nació és la diàspora»
EDUARDO
HALFON

Canción
LIBROS DEL
ASTEROIDE
119 PÀGINES

Matías Crowder
n Si a Signor Hoffman Eduardo Halfon (Guatemala, 1971) explicava la
història d’un dels seus avis jueus i el
seu pas per un camp de concentració,
a Canción la història de la seva família tornarà a ser protagonista. Des que
va publicar Saturno, la seva primera
novel·la, els lectors tenen la sensació
que els seus llibres formen part d’una
novel·la més llarga que publica per entregues, per tenir constants referències autobiogràfiques convivint amb
una atrapant ficció. Aquest cop la història gira sobre un altre dels seus
avantpassats, segrestat el 1967 per la
guerrilla guatemalenca durant trentacinc dies. Plena de personatges únics,
que descriuen a la perfecció la història de tota una època de l’Amèrica Llatina, la novel·la furga en una recerca
de la identitat i la història tràgica d’un
país sacsejat per la violència.
P Un avi seu ha estat en un camp de
concentració. A l’altre el va segres-

tar la guerrilla. Quins avis!
R És una generació especial, molt

dura, amb molts desplaçaments. Viatges que no eren els nostres, sinó veritables aventures.
P Fa poc en una entrevista deia
que desitjaria matar Eduardo
Halfon. No ho ha aconseguit.
R Vaig començar els llibres en primera persona, de manera espontània,
avui ja gairebé formen una sèrie. No
sé què passarà amb aquest personatge que, en part, sóc jo mateix. No és
que estigui fart jo d’ell. Crec que ell
està fart de mi.
P Li han retret ensenyar els draps
bruts de la família. Li han demanat
que marxés del seu país. És un escriptor incòmode?
R No em sento incòmode, encara
que sé que incomodo. Ho faig obertament, sense embuts i sense màscares. Els escriptors hem d’incomodar.
P Què va passar amb Guatemala
que de ser una esperança té avui un
índex del 90% de pobresa?

Eduardo Halfon.

DDG

R Una revolució fracassada, que va

durar molt, un escamot molt potent
que perd força, molt fraccionat. Una
oligarquia poderosa que no va per-

metre el canvi.
P Quina és la seva opinió al voltant
del moviment independentista sorgit a Catalunya des de fa uns anys?
R La novel·la Duelo es va publicar el
2017, l’any en el qual es va celebrar el
referèndum de l’1 d’octubre, i en les
entrevistes que vaig concedir aquells
dies, jo tractava d’esquivar aquest tipus de preguntes. En termes generals,
el nacionalisme és un tema delicat. La
meva nació és la diàspora. Jo no he
parat de moure’m. No entenc la lluita per un nacionalisme. El pas del nacionalisme al feixisme és molt curt.
P Està fart que li preguntin què és
veritat i què ficció en la seva obra?
R Estic fart més aviat de la paraula
autoficció. Què hi ha més biogràfic
que una novel·la de ficció? Quina part
de ficció pot haver-hi en la més estricta biografia?
P Qui és llavors Eduardo Halfon?
R Si tingués la resposta a aquesta
pregunta, deixaria d’escriure. Sens
dubte.

