ara DISSABTE, 16 D’ABRIL DEL 2016

09
PUBLICITAT

Política
Llibres sobre les figures emergents de la política, com Carles Puigdemont,

CINC LLIBRES
DEL PRESIDENT

Ada Colau i Gabriel Rufián, entre les novetats de Sant Jordi

GABRIEL RUFIÁN, EL
POLÍTIC IMPREVIST
Maiol Roger
Angle
144 pàg.
14,90 €

ELS PONTS
TRENCATS
Manuel Milián Mestre
Pòrtic
576 pàg.
22,50 €

ACTE DE
VIOLÈNCIA
Manuel de Pedrolo
Sembra Llibres
296 pàg.
19 €

En poc menys de dos anys,
Gabriel Rufián s’ha convertit en
un polític conegut i habitual als
mitjans de comunicació. En
una llarga conversa amb Maiol
Roger, el diputat d’ERC al
Congrés explica quins són els
seus orígens i com s’ha
convertit en un dels
protagonistes de la política
catalana. Al llibre, Rufián parla
de la independència de
Catalunya, del fet que ell
s’expressi en castellà i de com
ha donat visibilitat a una part
del col·lectiu independentista
que és castellanoparlant.

El periodista i exdirigent del PP
Manuel Milián Mestre repassa
la intrahistòria de la Transició a
partir de la seva experiència.
Milián Mestre, que va jugar un
paper clau en els acords de la
Transició, el retorn de
Tarradellas i el pacte del
Majestic, estableix una diagnosi
lúcida i demolidora de la
política d’aquells anys. També
analitza els ponts que es van
anar trencant en la relació
entre Catalunya i Espanya, i
acusa l’expresident José María
Aznar de ser un dels màxims
responsables d’aquesta ruptura.

Quatre dècades després
d’haver-se publicat, Sembra
Llibres recupera una de les
novel·les més combatives de
Pedrolo. El llibre parteix d’un
interrogant inquietant i
poderós: què passaria si un dia
ens quedéssim tots a casa? El
clàssic contemporani plasma la
realitat d’una ciutat paralitzada
després d’un alçament popular
pacífic que atura l’economia i
sacseja el sistema. Resistència,
solidaritat i implicació
s’enfronten a l’opressió i a la
violència en una novel·la escrita
en ple franquisme.

L’AMIC
PRESIDENT
Carles Porta
La Campana
136 pàg.
12 €

ADA, LA REBEL·LIÓ
DEMOCRÀTICA
Joan Serra Carné
Ara Llibres
280 pàg.
18,90 €

A partir d’entrevistes a Ada
Colau i a persones del seu
entorn més íntim, Joan
Serra construeix un retrat
precís i polièdric de
l’alcaldessa de Barcelona. La
relació de Colau amb els
grups de l’oposició, la relació
amb Pablo Iglesias i la seva
visió del procés sobiranista
són alguns dels temes que
aborda el llibre, que també
analitza el lideratge de
l’alcaldessa i com la
influencien els seus vincles
amb l’activisme de carrer.
L’AUTOR HA DIT
“Un exercici periodístic
que pretén ser honest
per copsar la dimensió
política d’Ada Colau”

PUIGDEMONT,
EL PRESIDENT
@KRLS
J. Grau i A. Mas
Pòrtic
192 pàg. / 16 €
EM DIC
CARLES
Josep Riera
Ara Llibres
160 pàg.
15,90 €
DE PEDRA
PICADA
Josep M. Flores
Angle
136 pàg.
14,50 €
CATA...QUÈ?
Carles
Puigdemont
La Campana
320 pàg.
22 €
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Novel·la històrica
Els nous llibres d’Albert Sánchez Piñol, Colm
Tóibín, Elena Ferrante i Monika Zgustova

LA FILLA DEL
CAPITÀ GROC
Víctor Amela
Planeta
438 pàg. / 21,50 €

VAE VICTUS
Albert Sánchez Piñol
La Campana
528 pàg.
24,90 €

Víctor Amela rescata la
figura del guerriller valencià
Tomàs Penarrocha amb una
història impregnada del
romanticisme del segle XIX.
La novel·la, que va ser
reconeguda amb el premi
Ramon Llull, relata com
aquest guerriller es
converteix en el resistent
conegut com el Groc de
Forcall i les seves lluites
contra els liberals espanyols.
L’amor, l’amistat, les
traïcions i els enganys
s’articulen al voltant de les
aventures del Groc en una
història de personatges
intensos que s’enfronten en
territoris salvatges.

Les aventures de Martí
Zuviría s’eixamplen a la
segona part de Victus.
L’heroi d’Albert Sánchez
Piñol encapçala un grapat de
peripècies rocambolesques
que ell mateix relata i que el
transporten des de l’Amèrica
del Nord fins a Nova Zelanda
passant per Londres i
Alemanya. Estructurat en
quatre parts relacionades
entre si, el llibre combina la
ficció amb l’aparició de
personatges reals, com ara el
duc de Berwick i Verboom,
sense perdre el to humorístic
amb deixos sarcàstics que
caracteritzava la primera
part de la història.

CAROL
Patricia Highsmith
L’Avenç / Anagrama
Tr. Montserrat Morera
336 pàg.
20 €

UNA CABANA
A L’HIVERN
Hubert Mingarelli
Sembra Llibres
Tr. Lluís-Anton Baulenas
152 pàg. / 16,50 €

UNA BREU HISTÒRIA DE
SET ASSASSINATS
Marlon James
Bromera / Malpaso
Tr. Ramon Monton
800 pàg. / 24 €

La vulgaritat de la vida de la
Therese, una jove que treballa
temporalment en uns grans
magatzems, salta pels aires
quan coneix la Carol, una dona
bonica i rica. Escrita als anys
50, Carol es capbussa en la
història d’amor entre les dues
dones en una època puritana en
què l’homosexualitat es
considerava una “desviació
abominable”. Mentre la Carol
està immersa en una batalla
legal per aconseguir la custòdia
de la seva filla, la Therese
s’adona progressivament dels
seus sentiments cap a ella.

La tragèdia de l’Holocaust pren
forma de dilema en una cabana
aïllada al mig d’un bosc nevat
de Polònia. Allà, tres soldats
nazis que han sortit del camp
per capturar presoners es
troben amb un jueu amagat. Els
militars comparteixen un sopar
frugal mentre decideixen si
entreguen el jueu al camp,
sabent que hi morirà, o bé
l’alliberen i es treuen un pes de
la consciència. L’empatia de
tots ells queda sacsejada en
aquest llibre que, des de
l’horror, qüestiona els límits de
la condició humana.

El músic Bob Marley exerceix
de fil conductor d’una història
que abraça la Jamaica dels anys
70, 80 i 90. Guanyadora del
premi Man Booker 2015, la
novel·la recrea l’atac del 1976
en què set homes armats van
irrompre a casa de Marley
disposats a matar-lo. A través
de múltiples veus, James narra
la por i la violència que va
desencadenar aquell fet. El
llibre està poblat de
personatges diversos, entre els
quals hi ha assassins,
narcotraficants i, fins i tot,
fantasmes.

HISTÒRIA DEL
NOU COGNOM
Elena Ferrante
La Campana / Lumen
Tr. Cesc Martínez
720 pàg. / 24 €

LES ROSES
DE STALIN
Monika Zgustova
Galàxia Gutenberg
340 pàg.
20,90 €

LA LEGIÓN
PERDIDA
Santiago Posteguillo
Planeta
1.152 pàg.
22,90 €

EL ZOHAR
DE BARCELONA
F. Xavier Hernàndez
Capital Books
320 pàg.
18,50 €

NORA WEBSTER
Colm Tóibín
Amsterdam / Lumen
Tr. Maria Rosich
352 pàg.
21,90 €

La Lina i la Lenù han deixat la
infantesa enrere i estan
immerses en una joventut
turbulenta. El segon volum de
la tetralogia d’Elena Ferrante
reprèn l’amistat de les dues
noies, que tenen 16 anys i estan
en un cul-de-sac. Just després
de casar-se i adoptar el cognom
del seu marit, la Lina està
perduda. La Lenù, en canvi, s’ha
convertit en una estudiant
modèlica. Des d’un barri
marginal de Nàpols, Ferrante
relata amb tendresa i
honestedat les escletxes d’una
amistat profunda.

La rebel·lió de Svetlana
Al·lilúieva, filla de Stalin,
comença a través de la
literatura: Gandhi i Pasternak
són dos dels seus autors de
capçalera. Zgustova segueix
tots els moviments de Svetlana
per construir un llibre que
relata els desafiaments cap al
pare i la capacitat de la noia per
adaptar-se a la repressió. Totes
les seves petites rebel·lions
s’expliquen en aquesta
biografia fictícia, que està molt
vinculada amb les idees de
fugida, de trencament i de
llibertat.

La trilogia sobre l’emperador
Trajà culmina amb un extens
volum que viatja a quatre
imperis. La novel·la transcorre
entre dos períodes històrics.
D’una banda, explica el fracàs
d’una legió del cònsol Cras que
l’any 53 aC va intentar
travessar l’Eufrates per
conquerir l’Orient. De l’altra, el
llibre relata com 150 anys més
tard Trajà ho torna a intentar.
Carismàtic i llegendari,
l’emperador viu uns últims
temps convulsos i farcits de
batalles, intrigues i històries
d’amor.

Ambientada en la Guerra Civil
Espanyola, la història
d’Hernàndez uneix les forces
del bé i del mal en un objectiu
comú: trobar el Zohar, una obra
esotèrica sobre la càbala i plena
de secrets poderosos.
L’inspector Emili Galera serà
l’encarregat d’evitar que el
llibre caigui en mans dels nazis
en una perillosa investigació.
Personatges que no són el que
aparenten, intrigues amb
Antoni Gaudí pel mig i espies
de Hitler àvids de poder faran
anar de corcoll el protagonista
en un relat dinàmic i trepidant.

El far que guiava la vida de
Nora Webster s’ha apagat. La
dona, de 40 anys, acaba de
perdre el seu marit. Amb la
meticulositat i la tendresa que
caracteritzen la seva escriptura,
Colm Tóibín plasma la realitat
d’una família irlandesa
estroncada durant els anys 60 i
70 en una Irlanda rural.
L’ombra de la religió, les
pressions familiars en una
societat estereotipada i les
dificultats per omplir el buit de
l’absència del pare vertebren un
relat que es mou entre el soroll
i els silencis dels personatges.

LA CRÍTICA HA DIT

L’AUTOR HA DIT

“Personatges intensos,
pinzellades de plasticitat
local i dramatisme configuren un relat amb detallisme didàctic i eficaç”.
Joan Garí

“Els quatre relats són
autònoms però
s’interrelacionen. Quan
acabes el llibre t’adones
que hi ha molts punts
en comú”.
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Infantil i juvenil

Deu títols plens de fantasia i protagonistes intrèpids
perquè lectors de totes les edats facin volar la imaginació
EL NOI DE LA CASA DE
LA MUNTANYA
John Boyne
Juvenil
Empúries
Tr. Jordi Cussà
256 pàg. / 14,50 €

Després de quedar-se orfe, el
Pierrot es veu obligat a anar
a viure a casa de la seva tia,
on és adoptat per Hitler, que
l’aboca a un món ple de
perills. John Boyne
s’endinsa en la vida d’un
personatge altament
influenciable, que configura
la seva personalitat i la
manera de veure el món a
partir d’una figura
autoritària i terrible.

BALEA
F. Fernández i G. González
A partir de 2 anys
Kalandraka
2 pàg.
15 €

QUAN LES VAQUES SUREN
Ximo Abadia
A partir de 3 anys
Takatuka
48 pàg.
15 €

BOCABAVA
Tina Vallès i Gabriel Salvadó
A partir de 5 anys
Petit Fragmenta
40 pàg.
13,90 €

STÍNA. LA NENA DE GEL
Lani Yamamoto
A partir de 6 anys
Babulinka / Nórdica
Tr. J. Martín/ E. Bernárdez
44 pàg. / 14,96 €

En format d’acordió, Balea té la
balena blava com a única
protagonista. Els autors han
agafat com a model el cetaci per
crear una estructura immensa
que oculta nombroses sales. Els
lectors descobriran petits
homenets que treballen amb
robots, fan ioga i descansen en
un llibre farcit de petits detalls.

Pescadors que pesquen llamps,
carters que persegueixen la
bicicleta i tocadiscos que fugen
configuren l’univers fantàstic
d’aquest relat. La fantasia
comença quan al protagonista li
toca un peix a la fira. L’animal
provoca que tot suri fins que el
protagonista decideix alliberarlo al mar.

El Bocabava és un nen que té
un ull distret i tot el dia
ensopega. La seva vida canvia
quan topa amb el Secalló, un
peix transparent que ningú vol.
A través de la història dels dos
protagonistes, el llibre
aprofundeix en l’acceptació de
la diferència i la capacitat de
meravellar-se per la realitat.

Hi ha qui té por de la foscor i hi
ha qui s’espanta davant del
fred. La Stína és d’aquestes
últimes, de manera que no surt
de casa. Amb un relat senzill i
directe, el llibre convida a
reflexionar sobre com, si
aprenem a superar les pròpies
limitacions, se’ns pot obrir un
món nou i ple d’oportunitats.

LA NENA QUE ES VA
CONVERTIR EN MÒBIL
F. Puigpelat i O. Caussa
A partir de 8 anys
La Galera
168 pàg. / 12,95 €

EL NEN RERE LA FINESTRA
A. Féjoz i D. Torrent
A partir de 10 anys
Comanegra
Tr. Alba Cayón
32 pàg. / 17,50 €

L’EFECTE CALDERS
Santi Baró
A partir de 12 anys
La Galera
211 pàg.
16,95 €

17 PÈRDUES
IRREPARABLES
Modernet de Merda
Juvenil
Fanbooks
224 pàg. / 12,95 €

CHARLOTTE
R.J. Palacio
Juvenil
La Campana
Tr. Imma Falcó
248 pàg. / 12,95 €

En un poblet situat als peus del
Kilimanjaro, la Mukele es
dedica a pasturar els seus
ramats i a obeir les paraules del
bruixot de la tribu. Un dia
pateix un malefici que la
converteix en un telèfon mòbil.
El relat explica la diversitat
cultural i geogràfica entre
l’Àfrica i els Estats Units.

Per amagar-se de les pors, el
Tom es construeix una cabanya
i només hi deixa una finestra.
Un dia descobreix un nen que li
ensenya a jugar amb la llum del
sol. A poc a poc, el Tom anirà
vencent els temors. De forma
delicada, el llibre parla de la
incomunicació i l’aïllament de
les persones autistes.

Els pares del Xavier regenten
una llibreria a Llançà, però a ell
només li interessen els còmics.
Mentre intenta gestionar la
dificultat per fer amics, el noi
comença una relació
inesperada amb Pere Calders.
L’univers meravellós de
l’escriptor pren forma a través
d’un relat divertit.

El Modernet de Merda fa un
pas endavant i se submergeix
en el món de la ficció breu.
Surrealisme, crítica i humor
configuren els tres eixos dels 17
relats, que es basa en fets
irreals per celebrar l’existència
de l’ésser humà i, alhora,
exposar amb ironia els seus
defectes i els de la societat.

La història de l’August que R.J.
Palacio explicava a Wonder
adopta ara una mirada
femenina. La Charlotte, la noia
que s’encarrega d’acompanyarlo durant els primers dies de
classe, relata des del seu punt
de vista els fets. A la vegada, el
llibre explora amb profunditat
la personalitat de la noia.

L’AUTOR HA DIT
“L’amistat és al centre de
bona part del que he
escrit, i aquí encara és una
mica més important la
traïció d’aquesta amistat”

