DIVENDRES, 15 DE SETEMBRE DE 2017

Diari de Girona

5

ALMUDENA GRANDES

M. HJORTH I H.ROSENFELDT

Una columna de foc

Los pacientes del Doctor García

Silencios inconfesables

ROSA DELS VENTS, 928 PÀGINES

TUSQUETS EDITORES, 768 PÀGINES

PLANETA, 604 PÀGINES

De la saga «Els pilars de la Terra»
 L'any 1558 els conflictes religiosos que
sacsegen Kingsbridge s'han convertit en
un obstacle insuperable per a l'amor entre
en Ned Willard i la Margery Fitzgerald.
Quan Elisabet I arriba al tron d'Anglaterra,
tot Europa se li gira en contra i la jove
reina decideix crear el servei secret amb la
missió que l'adverteixi de qualsevol invasió.

Quarta entrega de la sèrie «Episodios de
una guerra interminable»
 Després de la victòria de Franco, el
doctor Guillermo García Medina segueix
vivint a Madrid sota una identitat falsa. La
documentació que el va lliurar de
l’afusellament va ser un regal del seu millor
amic, Manuel Arroyo Benítez, un diplomàtic
republicà al qual va salvar la vida el 1937.

Cas per al psicòleg criminal més brillant
 Troben una família assassinada a casa
seva. La Brigada Criminal de Torkel Hölgrund es fa càrrec del cas, una investigació
que es complica encara més en descobrir
el cadàver del que era el principal sospitós
del crim. Però hi ha algú que ha sobreviscut: Nicole, la neboda de deu anys de la
parella.

WALT DISNEY

SANTIAGO POSTEGUILLO

RICHARD J. EVANS

365 cuentos de buenas noches

El séptimo círculo del infierno

La lucha por el poder

DISNEY LIBROS, 368 PÀGINES

PLANETA, 250 PÀGINES

CRITICA, 928 PÀGINES

Una gran història per a cada nit de l'any!
 Aquesta meravellosa col·lecció inclou
365 contes de bona nit amb tots els personatges favorits de Disney i Pixar. Uneix-te a
Bella i als seus amics per a una neteja de
primavera, viatja a un paradís d'estiu amb
Mike i Sulley, saluda la tardor amb Pocahontas i dona la benvinguda a l'hivern amb
Winnie the Pooh i els seus amics.

Un viatge a través de la història dels llibres
 El KGB, el règim nazi, la Inquisició, les
guerres, l'FBI, el govern xinès, la fam, la
pèrdua d'un ésser estimat, la malaltia, l'exili, la censura... Molts són, en efecte, els inferns de la literatura als quals s'han hagut
d'enfrontar escriptors i escriptores de tots
els temps. Per Kipling el seu infern va ser la
mort de la seva filla Josephine.

La formació del món modern
 Definir-lo com una història d'Europa
entre la caiguda de Napoleó i l'esclat de la
Primera Guerra Mundial resulta insuficient;
perquè el que Evans ofereix és una
apassionant interpretació de la formació
del món modern, a través d'una sèrie de
finestres que s'obren sobre un panorama
de guerres i descriu el canvi de la societat.
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«Sylvia» Autoficció novel·lada que tracta sobre el primer i catastròfic matrimoni de l’escriptor, que
reviurà en aquest llibre els seus records més dolorosos

L’obscur déu dels amants
LEONARD
MICHAELS

«Sylvia»
LIBROS DEL ASTEROIDE
133 PÀGINES

Profund, honest i visceral relat, Leonard Michaels reviu a «Sylvia» els
anys del seu tempestuós primer matrimoni. Història d'una relació tòxica que repassa els detalls de l'amor,
autoicció de l'època en què Michaels s'iniciava com a escriptor.
MATÍAS CROWDER

■ Corren els anys  a Nova York. En
l'aire es respira tant d’amor, com deliri
i bogeria, mentre la poesia d'Allen Ginsberg i el rock d'Elvis Presley caldegen
l'estiu d'aquell any. Sumit en l'ambient
de nova llibertat i rebel·lia per als joves,
sense massa a fer, havent abandonat el
seu doctorat, Michaels es pregunta sobre el seu destí quan aquest el condueix
ins a una ratera del carrer MacDougal
Street, al sud de l'efervescent Manhatan, llar d'una de les seves amigues. Allà
coneixerà Sylvia, qui acaba de pentinar-se el cabell mullat davant del mirall,
acabada de sortir de la dutxa. Llavors
entén el que farà els propers anys: estar
al seu costat.
La sort ja ha estat tirada des del minut zero en què es coneixen i, com tota
tragèdia grega, després d’enfrontar-se

als déus, sense un deus ex machineque
els salvi del inal que els espera, acabarà
amb la separació dels amants. El còctel
de  pastilles de Seconal i alcohol
s’emportarà per sempre un d'ells.
Autoicció novel·lada, Sylvia tracta
sobre el primer i catastròic matrimoni
de l'escriptor, que reviurà en aquest llibre els seus records més dolorosos.
Anys confusos, en què prova sort amb
l'escriptura de relats, i en què les baralles converteixen en un infern la relació
de parella.
Aquell estiu en què es coneixen,
Sylvia té parella i una multitud d'altres
relacions. Un d'ells ha de passar a recollir un banyador que es va deixar oblidat
a casa seva. Perquè no interrompi la
seva primera cita amb ell, el deixa penjat a la maneta i tanca amb clau la porta,
mentre ells escolten els seus passos nus
al llit. No serà de la mateixa forma en
què el deixarà de banda quan s'afarti
d'ell?, es pregunta Michaels.
«Hi ha sempre una mica de bogeria
en l'amor, però també hi ha sempre alguna cosa de raó en la bogeria». És la
cita de Nietzsche amb la qual Leonard
Michaels tanca la novel·la i que deineix

Leonard Michaels.

a la perfecció la relació dels amants.
Sylvia és un misteri per a Michaels, qui
es casarà amb ella, ho és després de
més de trenta anys que se suïcideé, i escriure sobre els fantasmes del seu passat no el redimeix ni li aclareix una mica

el que va passar.
És en aquella Nova York dels anys
seixanta, en què la generació beat es fa
conèixer a Nova York, en què Michaels
es va creuar amb Kerouac, qui repassa
de memòria les crítiques negatives de
la seva obra mestra, On the road. I on
tota una generació sembla consumirse en un sol i mateix vol d'Ícar que els
portarà des de l'experimentació de les
drogues a les trinxeres de Vietnam.
L'amor no és només aquell sentiment que ens eleva del sòl i ens torna
immortals, sinó que, a Sylvia, és un déu
fosc i capritxós que tira d'ells com les titelles trencades d'un món trencat. I potser en això es denoti la bellesa implícita
de Sylvia, en els vaivens d'aquest amor,
que tant pot ser una força que dota de
vida, com que la destrueix i la treu tornant al món un camp arrasat per la incertesa i la pena.
Leonard Michaels va ser un dels autors nord-americans més admirats de
la segona meitat del segle XX. Sylvia, en
què va treballar incansablement durant anys i que va ser publicada en la
seva forma deinitiva el , és una de
les seves millors obres.

