
proximitat que el defineixen. Mercuri a la boca és una història de

postguerra que barreja la innocència i la inclemència amb una narració

àgil, honesta i atrevida.

La banda dels nanos (Anagrama). Roberto Saviano

“Em sento molt petit, gairebé insignificant, comparat amb la dignitat i

el coratge de Roberto Saviano”. No ho diu un qualsevol, sinó José

Saramago, però l’evidència és inqüestionable: des del 2006, Saviano viu

escortat pels Carabinieri a causa de les amenaces dels clans mafiosos

que va posar al descobert amb la publicació de Gomorra, el best-seller

internacional que ell mateix va adaptar per al cine i la televisió. Amb La
banda dels nanos (https://www.libelista.com/products/525897-la-

banda-dels-nanos.html), protagonitzada per un grup de joves que es

llancen a conquerir la ciutat amb l’empenta, el coratge i la temeritat de

la joventut encesa, ens situa de nou a l’univers de la camorra, la sang, la

corrupció i la tragèdia. Una novel·la trepidant, sòrdida i dolorosa

basada en fets reals que posa novament de manifest la qualitat literària

de Saviano i la terrible seducció dels diners, el sexe i el poder en un

entorn en què un like al Facebook de la nòvia d’un altre pot convertir-se

en una sentència de mort.

Sortida a Occident (Edicions del Periscopi). Mohsin Hamid

L’escriptor pakistanès Mohsin Hamid, traduït a més de 30 llengües a tot

el món, és l’autor d’una de les novel·les més representatives, i

“espantosament profètica” (Jane Ciabattari, BBC) dels nostres temps:

Sortida a Occident (https://www.libelista.com/products/545849-

sortida-a-occident.html), una història d’amor en una època globalitzada

on el veritable repte és la lluita a la recerca d’un futur comú. A través

d’aquesta relació, Hamid fa de cronista d’una realitat que milions de

desplaçats personifiquen des de fa temps i se situa en un angle narratiu

que li permet conjugar gèneres literaris, temàtiques i espais per posar-

nos en safata la versemblança d’un futur molt obscur… però també

esperançador. Defuig la utopia sense renunciar a la voluntat, a la fe i a

les petites joies de la vida, amb un impecable lirisme narratiu que ens

trasllada de manera cristal·lina els sentiments de les persones forçades

a fugir de la seva terra. Sortida a Occident és el tercer llibre de Hamid

publicat per Periscopi després de Com fer-se fastigosament ric a l’Àsia
emergent i L’integrista reticent.

Afores (Edicions de 1984). Ramon Mas

L’editor de Males Herbes, Ramon Mas, ha escrit la seva tercera novel·la

després de Crònica d’un delicte menor i Mentre el món explota. La

publica Edicions de 1984 i es titula Afores; un nom enganyós (i

deliberat) perquè el llibre parla, sobretot, del dins, de l’interior,

mitjançant una dialèctica entre les persones i l’espai (concretament, els

pobles). El missatge subjacent que Mas ens trasllada és que, realment,

allò que hi ha a dins no s’explica, “i el que no s’explica és el més
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important del llibre”, que és, alhora, la gènesi de la intriga; el misteri de

la realitat. L’autor defineix Afores com una novel·la Fix-Up, perquè està

formada per relats autònoms que donen forma a un conjunt. També hi

té un pes destacat el component mitològic amb ressos lovecraftians,

influenciat per autors com Rodoreda, Casellas i Prudenci Bertrana.

Dijous 14 a les 19.30 h podreu assistir a la presentació del llibre a

l’avinguda de la Catedral.
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Els orangutans (Males Herbes). Joaquim Carbó

Políticament incorrecta i decididament gamberra. Aquesta és la carta de

presentació d’Els orangutans de Joaquim Carbó, publicada

originalment el 1967 i que Males Herbes recupera aprofitant el seu

cinquentenari. La crítica va considerar que el llibre de Carbó era la

novel·la sobre l’home de barri que mancava a la literatura catalana: un

retrat d’acidesa deliciosa que parla dels fills del “desarrollisme”

franquista exprimint la sàtira lúcida i canalla del Carbó més arrauxat,

que es presentarà dissabte 16 a les 20 h. De l’autor gironí tampoc cal

fer-ne cap glossa perquè la seva producció literària i els guardons que

ha obtingut l’avalen des de fa temps. Amb Els orangutans, l’autor de La
casa sota la sorra i altres populars novel·les infantils i juvenils ens

obsequia amb les peripècies d’un perdedor que no és altra cosa que el

testimoni d’una època tan dura “en què tancar els ulls a la realitat era

gairebé obligatori per sobreviure”.
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