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Baules. Vint-i-una escriptores i la seva
literatura
Marta Nadal
Editorial Comanegra

Una tria personal d’autores nascudes entre el 1904 i el
1990. 
Hi trobem gèneres que van des de la novel·la fins al
periodisme cultural, passant per la narrativa, la poesia, el
teatre, la traducció, la prosa o l’estudi literari. 
Les entrevistes estan ordenades segons la data de
naixement de l’autora. La primera és Anna Murià i la
darrera, l’Irene Solà. Aquest és un fet rellevant perquè
podem anar notant l’evolució literària del conjunt de veus i
mostrar la línia de continuïtat entre unes i altres. Són les
baules. El llibre ens mostra la vitalitat i la projecció
extraordinària que té la literatura en llengua catalana escrita
per dones durant el segle XX i part del XXI. 

Col·lecció Club Victòria
Viena Edicions

Reuneix algunes de les millors novel·les clàssiques angleses,
fins ara inèdites o introbables en català, amb excel·lents
traduccions i amb edicions de luxe. 
Títols publicats fins ara: Seny i sentiment (Jane Austen), Una
habitació amb vistes (E.M. Forster), La formació d’una
marquesa (Frances Hodgson Burnett), Agnes Grey (Anne
Bronte) i Mansfield Park (Jane Austen). 
La col·lecció abastarà cronològicament des del 1800 i fins a
la 1a GM. 
Per què es diu Club Victòria? Perquè del període que
abasta, la reina Victòria en va ocupar tres quartes parts. 



Planimetria d'una família feliç
Lia Piano
Editorial Empúries

Lia Piano ha escrit un llibre que és un homenatge a la
família i a la seva infantesa. 
La narradora és la Lia amb 6 anys. A través dels seus ulls
descobrim una família tant extravagant com feliç en una
casa sorollosa, plena de llibres, on les gallines es passegen
lliurament per on volen i on està prohibit prohibir. El pare,
un famós arquitecte, es passa els dies al soterrani
construïnt-hi una embarcació de vela; la mare és una dona
culta que sempre està envoltada de llibres i es passeja per
la casa amb talons alts i hi ha tres fills: Marco
(preadolescent), Gioele, que tartamudeja, i la Lia. Els
acompanya la Maria, la mainadera, que és una dona
analfabeta però molt especial. 
Un llibre lluminós, vitalista i que ens farà riure en força
ocasions. 
 

Per què ser feliç quan podries ser normal?
Jeanette Winterson
Edicions del Periscopi

Winterson és autora d’una vintena de títols. "Per què ser
feliç quan podries ser normal?" és el que li va respondre la
seva mare quan amb 16 anysli va dir que estimava una noia. 
Winterson va néixer a Manchester. La va adoptar una
família evangèlica força particular: la mare tenia una
personalitat molt poc «reconfortant». Per a ella la vida era
una vall de llàgrimes, només atenuada per l’església
evangèlica, la porcellana Royal Albert i el Nadal. El seu pare
era un home que vivia a l’ombra de la mare. 
Winterson va trobar en l’escriptura la manera d’escapar
d’aquest ambient asfixiant. 
Aquest llibre son unes memòries de l’escriptora, una
autobiografia. O encara més. Com escrivia Mercè Ibartz a
Vilaweb és «una catarsi» d’una escriptora de classe obrera
que, després d’aconseguir l’èxit i també ser força
controvertida, entra en una crisi existencial i quan se’n surt
afronta els propis origens. 

 



L'imperi del dolor
Patrick Radden Keefe
Edicions del Periscopi

El 1996 la farmacèutica Purdue Pharma va posar a la venda
a Estats Units l’OXYCONTIN, un fàrmac que es va anunciar
com un mitjà revolucionari per tractar el dolor crònic.
Aquest fàrmac de seguida es va convertir en un producte
supervendes, generant uns ingressos multimilionaris, però
també va provocar un allau d’adiccions. 
Darrera d’aquesta farmacèutica hi ha la família Sackler, una
família d’empresaris i metges, de les més riques del món i
coneguda perquè fa donacions a entitats i institucions
relacionades amb les arts i les ciències. 
A L’Imperi del dolor, el periodista d’investigació Patrick
Radden Keefe ens explica la història d’aquesta família i la
responsabilitza com no havia fet mai ningú fins ara d’una de
les crisis sanitàries més devastadores dels últims anys. 

 

Lluny de l'Àfrica
Isak Dinesen
Viena Edicions

Viena ha publicat en català el llibre que va inspirar la
pel·lícula Memorias de Africa, de l’escriptora danesa Isak
Dinesen, que en realitat es deia Karen Blixen.
Blixen formava part de l'aristocràcia danesa i el 1914 se'n va
anar a l'Àfrica a dirigir una plantació de cafè. 
En aquest llibre explica aquest període, que es va allargar
uns quaranta anys. Un llibre de memòries amb una
estructura força particular. Un llibre de records en què no
sabem fins a quin punt el que ens explica és la realitat del
que va passar o està ficcionat, però tant ens fa perquè és
una escriptura molt bella. 
L’obra conté afirmacions sobre la cultura africana i les
relacions entre blancs i negres que llegides avui són racistes
i supremacistes, però que s’han d’entendre en el context del
moment en què es van escriure.
El llibre no està escrit a l’Àfrica sinó a Dinamarca, quan va
tornar després de fracassar amb la plantació. Allà comença
la seva carrera d’escriptora, molt exitosa. Va sonar diverses
vegades com a candidata al Premi Nobel de Literatura. 

 



Apeirògon
Colum McCann
L'Altra Editorial 

Colum McCann és un escriptor nascut a Irlanda però afincat
a Nova York. 
Apeirogon és el cultisme grec que designa una figura
geomètrica de cares infinites. Un títol i una figura molt ben
trobades perquè la història que ens explica, sobre el
conflicte entre Israel i Palestina, també es pot explicar de
moltes maneres diferents i totes són bones. 
McCann ens explica la història de dos homes, en Rami i en
Bassam, que viuen molt a prop un de l’altre però a la
vegada en realitats molt diferents. En Bassam és palestí i va
perdre la filla amb 10 anys assassinada per un policia
fronterer davant l’escola. En Rami és israelià i va perdre la
filla amb 13 anys assassinada per un terrorista suïcida. 
Aquestes dues persones, contra el que es podria suposar,
es fan amics i l’escriptor irlandès el que fa és explicar-nos la
seva història i aproximar-nos a aquest conflicte amb un joc
literari força particular i que en algun moment ens dona la
sensació d’estar davant Sherezades i les Mil i una nits. 

 

La felicitat del llop
Paolo Cognetti
La Campana

Paolo Cognetti es va fer molt conegut pel llibre Les vuit
muntanyes, que va guanyar el Premi Strega 2017. En aquell
llibre Cognetti explica la relació d’amistat entre Pietro, un
nen de ciutat que estiueja en un petit poble, i Bruno, el nen
que viu en aquest poble tot l’any. Els retrobem anys
després, quan ja són adults. Un llibre on la natura i la
muntanya hi tenen molt protagonisme. 
Ara ha tornat amb La felicitat del llop i sembla ser que l’autor
continua amb aquesta mateixa línia. El protagonista és en
Fausto, que deixa enrera la seva vida a Milà i un matrimoni
desafortunat per instal·lar-se al poble on passava els estius
d’infantesa, un lloc enmig de muntanyes imponents.
Treballa de cuiner i fa amistat amb uns quants habitants del
lloc.

 


