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EDICIONES DESTINO

NOVETATS DIA DEL LLIBRE

UN CONTE PER OBRIR GANA

L'Áncora

AMORS RIDÍCULS Milán Kundera

El Dofí

EL PRESENT QUE M'ACULL

PREMI JOSEPPLA 1986

DEL MIRADOR ESTANT

María Mercé Roca

Sempronio

Literatura infantil i juvenil

ELS GNOMS

EL BOSC DE VIDRE

L'UNPERUALTRE

Ríen Poortvliet / Wil Huygen

María Ángels Anglada / Jesús Gabán

Beatriz Doumerc / Ricardo Alcántara / Áyax Barnes

Áncora y Delfín

BALADA DE CAÍN
Premio Nadal i986

HISTORIA DEL TRISTE

Finalista Premio Nadal i986

LA HOJA ROJA (VERSIÓN TEATRAL)

TEORÍA DE CATALUÑA

MACNO

Manuel Vicent

Horacio Vázquez Rial

Miguel Delibes

Juan Perucho

Andrea de Cario

Las Ciudades

LISBOA Ángel Crespo

SAFEG

Rei despulla!

Es desperta, lí sembla veure la
pinzellada blanca d'vin unl-

foiTOe d'ínfermera, lí sembla sen
tir Tespantosa olor deis hospitals.
La veu d'Alodia, com la melodía
d'un piano tocat a l'altra banda
d'un envá, arriba al seu cervell
adolorit.

-Era jo, en tot cas, qui
s'havia de suícidar. Ets tu qui
tenies una amant. Es pot saber
per qué ho has fet? Es pot saber?

Perqué he ñ^assat, pensa.
Sí, va fracassar. Havia preparat

Biblioteca Serrad or
N  O
la persecudó religiosa de 1936
a Catalunya. Testimonlatges

Diversos homes d'Església catalans,
sacerdots o religiosos, expliquerí les
vivéncies tragiques de la pereecució
que es va desencadenar a Catalunya
arran de l'aixecament militar del

lldejuliolde 1936.

V T A T
Hans Christian Andersen

Contes. Adaptado de Valeri Serra
i Boldú

Una tria excel lent deis contes

dAndersen, petites obres mestres,
duna gran imagínació i duna delicada
sensibilitat.

laume Medina

Caries Riba I Friedrich Hólderlln

Un estudi precís i detaliat de la relació
de Riba amb el gran poeta alemany
Hólderlln, acompanyat de ledidó critica
de les versions de poemes de Hólderlin
(etes per Riba,

losep Massot i Muntaner
El desembarcament de Bayo
a Mallorca

Una revísió detallada i aítíca de l'expe
dició dAlbeno Bayo a les liles Balears
I Pitiüses, cinquanta anys després.

G4RÍÍS
RIM

FRIEDRICH
HOLDERUN

PubI icacions de íAbadía de Montserrat
DíMrtüjcio L'Arc do Bera Conit»» UJu'^of iironotu,
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Jaume Melendres

l'escena amb tots els detalls,
tv'b.aNva. vitíío moV

tes variante, havia calculat cadgs-
cun deis seus gests com si projec-
tés els moviments d'una escultura.

Segur que ella ploraria, i ell
mateix, probablement. Cinc anys
són molt de temps, i des d'un ceit
punt de vista se í'estima. Sense
voler, li havia de fer mal, li tocava
interpretar el paper més ingrat, el
paperde l'adiílter traidor. Aquella
noia que un dia havia aparegut en
un revolt de carretera i havia

pujat al seu Peugeot li demanava
que visqués amb ell i tenia rao
perqué era ella, al capdavall, qui
i'havia fet néixer en incitar-lo amb
el seu eos a l'adulteri, a buscar la
veritat des de la mentida. Ara
n'era capa?, d'afrontar cara a cara
la situació, encara que fos desa
gradable. "Tinc una amant,
només m'enduré la meva roba,
m'agradaria ser amic teu, tu
m'has ajudat molt, Alodia".

Pero Alódia -ho recorda,
malgrat el mal de cap- no s'havia
posat a plorar, no havia treneat el
vas que tenia a la má, no havia
arrencat les cortines, no i'havia
insultat, no havia preguntat si
l'altra era més jove i si estava més
prima. S'havia quedat quieta
durant uns instants. i havia dit:
"Ja ho sabia. Des del tretze d'abril

de l'any passat. Feies una altra
olor quan vas tomar".

Se'l mira i insisteix.

-Es pot saber per qué et vas
suícidar?

-Perqué tu m'enganyav^,
Alodia. M'enganyaves tu.

-Jo?

Ara sí que s'aixeca, fuiiosa i
exaltada. Camina amunt i avall,
s'acosta a la fínestra, se li crispen
els dits. No, no ho entendrá mal.
No entendra mai que la major

satisfacció que li ha pivpon'ionat
seva amant no és e) plaer del

sexe, ni Ies sessions de cine a mít-
ja tarda, ni les esc^jades diíícils
alguns de setmana, sinó la

seva triple vida, la vida imaginaria
que li ha pemiés encobrü' la seva
segona vida d'home adúlter ais
ulls de la seva primera vida de
maint modest. La seva tercera

vida. L'única que era seva real-
ment, que no depenia de ningú,
que constniía cil amb les seves
mentides. Ella no entendrá mai

que amb aqüestes mentides
s'estava posant a prova ais seus
ulls i ais d'eli mateix. Ella se'is

creía aquells sopars amb presidén-
cia, aquellas reunions de matina-
da, aquells viatges inesperaís, tots
aquells nous amics de noms inven
táis -inventar-se aquests noms
era la part més complicada de
l'excusa, sempre li sembiaven fal
sos perqué al darrera no hi havia
un eos real-, ella s'empassava Íes
seves excuses i aixó voüa dir que ii
reconeixia la possibilitat de ser
com ell hauria volgut ser, que
podía anar molt lluny. La seva
creduíitat era un vot de confianza,
algún dia potser els seus viatges
serien reals, tard o d'hora es faria
justicia. Podia ser tal «mti volia
ser, algú que se l'estimava trobava
versemblant el personatge, la seva
imatge ideal no aixecava sospites.
podia ser imí)ortant, cosmopolita,
actiu, estava simplement a la llista
d'espera. No entendra mai que un
cop destruit el personatge. que un
cop estripada la novel-la, la mort
del eos és un trámit banal, un pie-
tós acte d'eutanásia, i que ell tenia
una amant com altres tenen filis:

per néixer en la fícció. l'únic Uoc
on val la pena néixer.

-Tu m'has matat- diu ell, i
s'adorm aitre cop amb l'esperaníja
ene tomai-raaimés.
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