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Guanyador del Gran Premi de l’Académie
En desembarcar a Constantinoble l’any

1506, Miquel Àngel sap que desafia el
poder de Juli II, papa guerrer i mal
pagador, per abandonar la construcció de
la seva tomba a Roma. Però no podia
refusar el soldà Beyazid, que li proposa
rebutjar un projecte de Da Vinci, construir
un pont sobre la Banya d’Or. | DdG
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MATHIAS ENARD
Habladles de batallas, de reyes
y elefantes
MONDADORI, 182 PÀGINESEl malson tot just acaba de començar

Un any després dels tràgics
esdeveniments de Highgate, en Christian i
l’Alèxia viuen el seu amor provisionalment,
davant de l’amenaça de desaparició de la
noia, que no revela els seus plans. Mentre,
els rituals dels pàl·lids són imitats per una
altra tribu de joves. La facció rival no segueix
l’objectiu de Retrum, agermanar-se amb els
morts per rebre consell. | DdG
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FRANCESC MIRALLES
Retrum 2: la neu negra
ESTRELLA POLAR, 315 PÀGINES

El descens d’una ciutat a la bogeria
El multipremiat autor presenta en

aquest llibre una crònica devastadora
d’una urbs en ple col·lapse: Ciudad Juárez.
Amb una prosa al·lucinant i detalls
esfereïdors, hi retrata la vida de Miss
Sinaloa, una reina de la bellesa violada;
d’Emilio, un periodista que va cometre
l’error d’explicar la veritat; i un sicari que
ha somiat la seva pròpia mort. | DdG
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CHARLES BOWDEN
Ciudad del crimen
DEBATE, 354 PÀGINES

La història d’aquest art al llarg dels anys
Aquest és un fascinant recorregut per

la història de la fotografia, des dels
primers retrats i paisatges del 1840 fins a
la segona meitat del XX. Intenta reflectir
així les complexes realitats que han
contribuït a la constitució de la fotografia
com la coneixem avui dia, l’únic mitjà que
aconsegueix plasmar visualment els alts i
baixos de la condició humana.| DdG
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IAN JEFFREY
Cómo leer la fotografía
ELECTA, 383 PÀGINES

Rosses i mentides a l’Empordà
En Max Riera s’ha instal·lat a l’Empordà

per passar-hi els mesos d’estiu. La calor i
l’aparent tranquil·litat de la zona l’ajuden a
mandrejar. Fins que una trucada del seu
editor l’obliga a posar-se a treballar. A poc a
poc entrarà en una història en què res és el
que sembla: enlluernat per una rossa
preciosa, i atrapat en una xarxa de mentides,
l’estiu serà menys plàcid del que creia. | DdG 
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XAVIER MORET
Tramuntana
EMPÚRIES, 251 PÀGINES

Les principals belleses del país
De la muralla romana de Lugo a l’Alarde

d’Hondarribi, del Rastro de Madrid al Teatre -
Museu Dalí, aquest volum compila totes les
belleses del país que tot viatger hauria de
conèixer. Hi ha catedrals gòtiques, museus
d’art contemporani, castells medievals,
paratges naturals, festes i jaciments... són
501 meravelles en un sol llibre. | DdG
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S. MARTÍNEZ I E. ROMERO
501 lugares de España que
debes conocer antes de morir
NOW BOOKS, 290 PÀGINES
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El món groc
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1�
Si tú me dices
ven lo dejo todo
ALBERT ESPINOSA
GRIJALBO

2�
Honrarás a tu
padre
GAY TALESE
ALFAGUARA

3�
U de ultimátum
SUE GRAFTON
TUSQUETS

4�
Los
enamoramientos
JAVIER MARÍAS
ALFAGUARA

5�
Las huellas
imborrables
CAMILLA LACKBERG
MAEVA
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El método
Dukan ilustrado
PIERRE DUKAN
INTEGRAL

2�
Indignaos!
STEPHANE HESSEL /
J.L. SAMPEDRO
DESTINO

3�
No consigo
adelgazar
PIERRE DUKAN
INTEGRAL

4�
Reacciona. 10
razones por las
que debes
actuar
DIVERSOS AUTORS
AGUILAR

5�
Cómo cambiar
el mundo
ERIC HOBSBAWN
CRÍTICA

L’AUTORA VENEÇOLANA, ESTABLERTA A LA CIUTAT DE FA ANYS, REELABORA LA FIGURA
DEL LABERINT DINS VENÈCIA COM A «RECERCA DE L’EXPRESSIÓ LITERÀRIA»

L'assagista veneçolana Marina
Gasparini adverteix que el seu
nou títol Laberinto veneciano no
és un llibre de viatges, sinó una
invitació al lector perquè
descobreixi la seva particular
ciutat dels canals, un lloc on «el
temps es va detenir» i on
«perdre's és una meravella».

L'editorial Candaya publica per
primera vegada a Espanya a aquesta
autora, natural de Caracas, llicen-
ciada en Literatura per la Universitat
Central de Veneçuela, i que en l'any
 va decidir renunciar a una cà-
tedra a l'Escola de Lletres d'aquella
institució per establir-se a la capital
del Veneto.

Rememora que la primera vegada
que va trepitjar aquella terra, en l'a-
dolescència i al costat del seu pare,
originari d'Itàlia, va quedar subjuga-
da pel lloc i es va dir que algun dia hi
viuria.

Tres dècades més tard, va decidir
«aixecar àncores», col·locar uns
quants mobles en un vaixell, deixar
un treball en què literatura i art es do-
naven la mà, canviar de continent, i
instal·lar-se a «La Sereníssima». «Va
ser una decisió de vida tan forta que
és difícil penedir-se’n, que no respo-
nia a una idea intel·lectual, sinó d'es-
tómac, d'entranyes», assevera.

Resident al centre, al costat de ve-
necians de naixement, a Gasparini li

agrada perdre's pels carrerons del
lloc, mentre descobreix una escultu-
ra a la façana d'una església que li ha-
via passat desapercebuda o es deixa
guiar, ja de nit, «per fanals que no
il·luminen».

El seu Laberinto veneciano, segu-
int el mestre Michel de Montaigne, és
un conjunt de petits assajos en els
quals tant tracta sobre les presons del
pintor Piranesi, com es deté en el re-
trat d'El jove de l’Accademia, de Lo-
renzo Lotto, com fa escoltar al lector

la campana Marangona, la de Sant
Marc, primera i última a sonar.

Tampoc obvia la idea de laberint
com a «lloc on perdre's i trobar-se» i
com la «recerca de l'expressió literà-
ria». «És natural -assegura- que et
perdis en aquella ciutat, ni amb el
plànol arribes a allò que tenies pro-
gramat».

El passat no s’enterra, es mostra
Encara que sap que els seus veïns,
venecians d'arrel, no ho aprovarien,

EFE/DdG

afirma que Venècia és la «ciutat on
es va detenir el temps, un lloc de
passat» i afegeix que allà «sempre es
frega allò perdut, el que ja no exis-
teix».

Aprofundint més en això, manté
que la ciutat -presa permanentment
per hordes de turistes- «és avui una
vitrina». Com es pot llegir en un dels
seus textos: «A Venècia el passat no
s'enterra, es mostra».

En el seu diàleg i recorregut per la
ciutat, Marina Gasparini també ren-
deix el seu particular homenatge a
l'escriptor rus Joseph Brodsky, un
exiliat, enamorat de la ciutat, capaç
de narrar en una de les seves obres
què va sentir el dia que va olorar el
que desprenen les algues marines
quan es gelen.

Preguntada pel fet que hagi optat
per l'assaig i no per la novel·la a l'ho-
ra de relatar els seus sentiments res-
pecte a Venècia, l'escriptora veneço-
lana es mostra contrària a l'«hege-
monia de la narració» i arriba a re-
marcar que «les novel·les ho han ai-
xafat tot, des de la poesia a l'assaig».

Nascuda l'any , Marina Gas-
parini és autora d'una obra assagís-
tica que ha estat editada en diferents
publicacions de literatura i psicolo-
gia analítica de Veneçuela, Colòm-
bia, Anglaterra i Itàlia

Marina Gasparini es perd pel
laberint de Venècia en un assaig

MARINA
GASPARINI

Laberinto
veneciano

ED. CANDAYA

La Venècia il·luminada a la llums dels fanals és protagonista al llibre.

Aquest no és un llibre de
viatges, sinó una invitació al
lector perquè descobreixi la
seva particular Venècia

L’autora defineix la ciutat
com un lloc «de passat, on es
va detenir el temps», i que
sempre frega «allò perdut»

El volum és un conjunt de
petits assajos que van des de
les presons de Piranesi fins a
les campanes de Sant Marc


