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Amor en plena guerra

novetats editorials

guerra de successió ‘Suite Barcelona’ retrata en forma de dietari la Catalunya del 1714
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l poeta ja ho deixa escrit: “Poso
aquest text a la mitgera entre poesia i narració”. Però és que, a més,
se serveix de la història per reflexionar sobre assumptes que no passen mai de
moda. Com és ara l’amor per la ciutat natal.
Presentat com el dietari d’un barceloní del segle XVIII —que pateix la guerra de Successió i
el setge de la ciutat, de la qual finalment haurà de fugir per salvar la pell—, Suite Barcelona
ens va relatant la vida íntima d’aquest home
madur que s’ha enamorat d’una jove cantant
napolitana, Elena. Així, les proses poètiques
que componen aquest llibre singular, tan bellament editat —l’ha dissenyat Peret—, ens
conviden a entrar en la intimitat del personatge, ens en fan conèixer les vel·leïtats artístiques, els dubtes, la seva renovada passió per la vida.
Sí, certament: tot passa, o tot ho fa passar
l’autor, a començament del segle XVIII. Les
circumstàncies històriques són, per a Barcelona i per al país, molt més bròfegues que les
actuals. Llegint l’obra, no podem deixar de
pensar en Perucho, gran admirador del Segle
de les Llums. Però és que la història serveix
a Carrió per revelar amb uns colors intensos
allò que no canvia: la fragilitat de l’existència
humana, la convivència entre misèria i grande-

Les tropes
filipistes assalten
les cases de
Barcelona una per
una en un gravat
coetani.

sa... Entremig de tot això, la joia que representa
sempre un enamorament. El joc intel·lectual
que ens proposa el llibre és molt suggestiu: el
ressò de poetes de l’època en què s’ambienta
(posem per cas, el Rector de Vallfogona) conviu
amb els ecos de poetes del segle XX, com ara
Foix o Ferrater. S jordi llavina

Suite Barcelona
(1710-1715)
Jordi Carrió
Editorial Fonoll, 2011
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segle XX Un nou llibre recopila totes les cartes que Gramsci va escriure des de la presó
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Història del Japó
Diversos autors
Editorial UOC, 2011
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Ll. Solà i J.Capdevila
Fundació Irla, 2011
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Comunisme de rostre humà
es de la falç i el martell; un gos i un papagai. Aquests són
els protagonistes de
la carta d’A ntonio Gramsci al
seu fill Delio que tanca el recull
del mig miler d’epístoles que pensador marxista italià va escriure
a familiars i amics des de les presons de Mussolini, entre 1926 i la
seva mort el 1937.
Saber al detall com anava empitjorant el seu estat anímic i de
salut, quines angoixes i esperances

Andreu
Dameson, geni
de la caricatura

personals sentia o què explicava i
preguntava a la seva mare —a Cerdenya—, a la seva dona i els seus
dos fills i a la seva cunyada Tania
(que li servia d’enllaç amb la direcció del PCI) té interès més enllà de
l’antropologia política.
Si els famosos Quaderni del
carcere, 33 quaderns d’apunts polítics i filosòfics, van fer de Gramsci un intel·lectual de moda durant la guerra freda, les Lettere
dal carcere que ara s’han recopilat exhaustivament i amb un

complet pròleg de Francisco Fernández Buey el que fan és humanitzar el pensador. Un comunista sense cua ni banyes, de rostre
humà, que signava així les cartes:
“T’abraço tendrament”. S marc
andreu

Cartas desde
la cárcel
Antonio Gramsci
Veintisiete letras, 2011
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per carla galisteo

qui: El dibuixant, pintor, periodista i escriptor
Andreu Dameson va ser un intel·lectual
compromès amb les esquerres, republicà i
catalanista. Aquest llibre és una aproximació
a la seva vida, marcada per l’exili.

qui: El Departament d’Estudis de l’Àsia
Oriental de la UOC promou el coneixement de
l’Àsia a través de la publicació de llibres. N’és
una mostra aquest manual d’història del Japó,
el primer escrit directament en català.

què: L’enginyer Lluís Solà i el dibuixant
Jaume Capdevila analitzen detalladament
l’empremta artística i vital que Damenson va
deixar tant a la seva Catalunya natal com a la
seva Argentina d’adopció.

què: El llibre ofereix una àmplia visió
panoràmica de la història del Japó: des
dels orígens mitològics i prehistòrics fins al
terratrèmol i tsunami que van arrasar el nordest del país ara fa vuit mesos.

no us perdeu... el retrat del país que traspua
el llibre. Parla del dinamisme i les tensions
dels primers tres quarts del segle XX i d’una
Catalunya primer emergent i engrescadora i,
després, anorreada i perseguida.

no us perdeU... la claredat de continguts i
l’equilibri temàtic sobre els canvis polítics,
socials, econòmics i culturals que han definit
el Japó. El manual també conté una útil
cronologia i un bon glossari terminològic.

Mi abuelo llegó
esquiando

El pequeño
Larousse Ilustrado
1912-2012

Daniel Katz
Libros del Asteroide, 2011
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qui: Daniel Katz, fill d’immigrants jueus,
recrea en aquesta novel·la el viatge que va
portar els seus avantpassats des de Rússia
fins a Finlàndia al principi del segle passat.

Larousse, 2011
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qui: El Pequeño Larousse Ilustrado va arribar
a Espanya el 1912 i es va convertir en una
obra bàsica de consulta. Cent anys després,
el diccionari ha donat fe dels canvis que ha
experimentat el món i, sobretot, la llengua.

què: A través de la memòria familiar, l’autor
ressegueix la història d’aquests dos països
des del principi del segle XX fins als anys
setanta, i recorre les guerres que va viure la
seva família: les que van enfrontar Rússia amb
el Japó i Finlàndia i les dues guerres mundials.

què: Aquest volum inclou continguts de
l’edició original, com les banderes i els mapes
d’Europa i del món vigents a l’època. També
recull algunes de les paraules que a poc a poc
s’han deixat d’utilitzar.

no us perdeu... el retrat del personatge
d’en Benno, l’avi de l’autor “que va arribar
esquiant”. La ploma satírica característica
de Katz aconsegueix transformar el drama
familiar en una peripècia còmica.

no us perdeu... el disseny d’aquest llibre
commemoratiu que complementa textos
amb imatge. El volum respecta la tipografia
original i recupera il·lustracions i fotografies
del començament del segle passat.
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