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POESIA, NARRATIVA I TEATRE 
Novetats d'agost, 2019 

 
Poesia 

 

Títol: La Passió segons Pepe Sales 

Autor: Pepe Sales 

Editorial: LaBreu Edicions, 2019 

Sinopsi: Pepe Sales Coderch (Barcelona, 1954-1994) va fer de 
tot: va pintar, va cantar, va escriure. No li costava gens, li era natural, 
com si res et feia un quadre o una cançó. Li agradava la millor 
música, els millors llibres, les millors drogues i tot ho devia als amics, 
als vius i als morts. Es llegia qualsevol cosa que li caigués a les 
mans, s’havia escoltat milers de discos, li encantava el Dylan, el Lou 

Reed i Pergolesi; Fassbinder, Bambino i l’Ayrton Senna; Camarón i els Stones; Nusrat Fateh 
i Henry Miller; Estellés, Nin i Proust; el Davis, Samuel Beckett i Casavella. I volia dir-hi la 
seva –encara que s’hi deixés la pell–, fos a TV2, al Madison Fuet Garden o en un caixer 
automàtic. 

Deu anys després de “Sense re, sense remei” LaBreu publica una edició ampliada del volum 
amb una extensa mostra de la seva pintura i un evocador pròleg de Lulú Martorell i l’edició 
de les seves “Cançons d’amor i droga”, els diaris, correspondència i apunts de Sales. 

Des de la seva experiència a la presó, la seva reclusió als hospitals, els seus viatges 
Glasnost i els seus retirs a Vallclara, l’autor ens mostra el seu periple per l’heroïna, 
l’homosexualitat i la SIDA amb una veu sincera, descarada, irreverent i constantment 
anormativa que captivarà i fascinarà. D’aquesta manera, aquest llibre es converteix en 
homenatge i també en un recordatori, a través d’una de les seves figures més 
representatives, de tota una generació maleïda que es va voler menjar el món, que es va 
donar a la creativitat i que ho va fer a través d’un perillós funambulisme que va acabar amb 
molts i va deixar-ne tocats molts altres. Temps en què la llibertat era un concepte massa 
suculent com per no tirar-s’hi de cap sense preveure’n les conseqüències, perquè la llibertat 
era un concepte nou en un país i en una ciutat que tot just començava a treure el cap de la 
grisor que l’havia precedit. Més enllà, doncs, dels valors literaris, aquest llibre amaga el 
tresor d’una memòria de l’excés que va marcar una generació que es va donar a la vida 
sense reserves. 

Consuta’l al catàleg Aladí aquí 
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Títol: Poemes escollits 

Autor: John Berger  

Editorial: Edicions de 1984, 2019 

Sinopsi: Al llarg de més de seixanta anys d’intensa trajectòria 
intel·lectual, John Berger va desafiar la nostra manera de veure i de 
pensar el món en obres tan celebrades com “Maneres de 
mirar” i “G.”, però Berger també va escriure poesia tota la seva 
vida. Poemes escollits recull per primera vegada en català la seva 
producció poètica, inèdita o dispersa entre els seus assaigs, llibres de 

ficció i altres publicacions. 

La poesia de John Berger, com si busqués fer justícia, emmarca tot allò que tenen 
d’extraordinari les vides dels més humils. I, a partir d’aquí, amb una mirada nítida i 
intensíssima, dedica els seus versos a l’amor i a la guerra, a la història i a la memòria, a 
l’emigració i a la immigració, a l’art i a la política, però torna sempre a la vida rural. 

 

 
Narrativa 

 

Títol: Cabotatge mediterrani 

Autor: Josep Pla 

Editorial: LaButxaca, 2018 

Sinopsi: El 9 de març del 1956, Pla s'embarcava a Barcelona per 
emprendre una travessia que el va dur, fins al 19 d'abril, a recórrer 
les costes de França, Itàlia i Grècia. El viatge es va traduir sobre la 
marxa en una quarantena d'anotacions de diari (publicades el 2014 
a “La vida lenta”) i en disset “Cartas del Mediterráneo” aparegudes a 
la revista Destino, però sobretot va donar lloc, anys després, a un 

llibre extraordinari. Com apunta el professor Jesús Revelles i Esquirol en el pròleg d'aquesta 
edició, la reelaboració «literaturitzada», al cap del temps, de les notes de viatge d'un 
periodista i dietarista atent a tot el que veu és una de les operacions literàries més 
característiques de Pla, i ateny un altíssim nivell d'excel·lència en aquest “Cabotatge 
mediterrani” (1956), que el 1971 va ser inclòs amb quatre títols més dins el volum 18 de 
l'Obra Completa i que arriba ara per primera vegada a les llibreries en un volum 
independent.
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Títol: De plantas y animales 

Autora: Ida Vitale 

Editorial: Tusquets Editores, S.A., 2019 

Sinopsi: Ida Vitale ordena els textos d'aquest volum com si d'un 
personal bestiari es tractés. En ells es rendeix un sentit homenatge a 
la naturalesa a la vegada que a la paraula. Contemplant amb una 
mirada tendra i reflexiva l'entorn natural, entès com a espectacle i 
reserva espiritual, Vitale ens anima a enamorar-nos i redescobrir 
aquesta exhibició gratuïta, generosa que la nostra terra ofereix. 

 

Títol: Una casa amb rodes 

Autor: Ivan Jablonka 

Editorial: Anagrama, 2019 

Sinopsi: Aquest és un llibre sobre una família francesa que als anys 
vuitanta solia passar les vacances en una autocaravana, una casa 
amb rodes, recorrent Itàlia, Portugal, Espanya, Grècia, el Marroc... És 
una història personal, ja que la família és la de l’autor quan era petit, 
però també és una història col·lectiva, perquè totes les famílies 
aspiren a acariciar la felicitat durant les vacances. També és un llibre 

sobre la infantesa com a paradís perdut; un homenatge de l’historiador Ivan Jablonka als 
seus pares; una reflexió sobre la relació entre generacions i sobre el moment en què un 
mateix esdevé pare i assumeix una responsabilitat envers els fills. En aquestes pàgines hi 
ha una mirada històrica sobre França i Europa (i, també, pinzellades sobre els Estats Units). 
S’hi entreveuen els horrors del passat –el pare de Jablonka va ser un orfe de la Shoà– i 
l’esperança de poder construir un món millor. 

Després de la crònica punyent de “Laëtitia o la fi dels homes”, Jablonka agafa aquí com a 
punt de partida l’experiència personal. I construeix una obra concisa, estructurada en 
capítols breus, amb aire de quadern de notes, però que és un autèntic compendi 
d’experiències universals. El resultat és un text mestís que es mou sinuós entre la narració 
íntima i l’assaig sociològic i cultural. I és en aquest encreuament de gèneres on brota la 
força literària de l’obra. 

“Un superb autoretrat en moviment, el fresc lluminós d’un món desaparegut, el dels anys 
vuitanta, en el qual l’autocaravana era una manera de viatjar, de pensar el món i d’inventar-
se la pròpia llibertat” Alexandre Demidoff, Le Temps. 
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Teatre 

 

Títol: Okupes particulars 

Autor: Toni Cabré 

Editorial: Bromera, 2018 

Sinopsi: Explica la curiosa peripècia de dos personatges (Ell i Ella) 
que es veuen obligats a compartir un pis que han ocupat per raons 
ben diverses. Ella ha deixat una casa d’okupes on es consumia; Ell 
ha fugit d’una família que l’asfixiava. Desplegaran diverses 
estratègies amb l’objectiu de compartir el mateix sostre i intentaran 
oblidar el passat, fer-se lloc en el present i no atabalar-se gaire pel 

futur. Però no els resultarà senzill. 

Premi de Teatre Ciutat d'Alzira, 2018 

 

Títol: Tortugues: la desacceleració de les partícules 

Autora: Clàudia Cedó 

Editorial: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. 
Comanegra, 2019. 

Sinopsi: Fa temps que en Joan i la Marta s’han adonat que no van al 
mateix ritme. Empesos pel desig de dur un estil de vida més tranquil, 
es traslladen al camp per poder gaudir de la calma. Però les coses es 
compliquen quan les seves vides s’entrecreuen amb les de l’Àgata i 
l’Òscar, una parella de científics que viuen a tota velocitat. 

Clàudia Cedó ha escrit una faula contemporània en clau de comèdia fantàstica sobre el 
ritme de vida i l’amor com a mecanisme de sincronització. 

 


