
tema de quins lIibres s'han lIegit i quins caldria lIegir per gaudir
d'un bon bagatge cultural.

Malgrat aquestasituació, cal no caureen el pessimisme que a
cops omple els cercles més o menys lIigats al món cultural, ni
pensar en la possibilitat'd'arribar mai a viure en unasocietat
poc o moltsemblant a la proposadaper Ray Bradbury a
FahreiJheit 451;. on tots els lIibres eren crernats ssíemátca
ment. No podem mai oblidar que la lectura, i especialment la
lectura d'obres literanes, aporta a cada ésser huma indivi
dualment alió que mai no li pocrádonar una bona pel·lícula
o un programa televisiu d'entreteniment; ens referim al
serüment intim i dificilment compartible de connexió i
sintonia amb I'autor i amb alió que ell ha escrit: meitat realitat
i meitat il·lusió. Perqué, en definitiva, la il·lusió ens ajuda a
tots aviure i a millorar la realitat a laqual, malgrat tot no
podem renunciar.

En aquest sentit podeu prendre aquest primer número de
Biblioteca de l'Ateneu com a exemple d'una rBalitat que ara
teniu a les mans i que ha·arribat aexistir perqué, ja des deis
inicis d'aquesta biblioteca, fa gairebé dotze anys (quan
només disposávern d'una taula, quatre cadires i uns quants
IIibres de donacions particulars de socis), mai no vamperdre la
il·lusió per oferir un servei decidit i generós al foment de la
lectura, als socs, al barri,'i a tot aquell qui vulgués gaudir .
d'una estona fullejant i lIegint aquelles obres que li podíem
oferir. Ara, amb I'edició d'aquest full, us posarem al corrent
delesnostr,es novetats - que notenen perquéser obligatoria
ment novetats editorials, tot i que en cada número n'hi haura
unes quantes- i,amés, tothomqui hodesitgi esposarad'un
espai per parlar deis lI ibres que Ii hanagradat especialment,
sempre des de la lIibertat i l'óptca del lector que opina com
vol d'alló que vol.

BIBLIOTECA DE L'ATENEU

Editorial

DE L'ATENEU POPULAR DE PONENT

Des que I'ésser huma va descobrir I'escriptura com a mitja
per comunicar-se, la concepció i la carrega ideológica que
s'ha mogut al voltant de la iectura ha estat molt variada,
depenent del periode hstórc i deis valors que regien la
societat. Des del menyspreu a la lectura vigent en la societat
medieval, fins al moment actual, hi caben diversos estadis en
els quals els escriptors hanjugat papers acops fonamentals
en els destins deis pobles. 8 temps present, pero. el podrlem
descriure comel de la mitificació de la lectura i de la paraula
escrita. Tanmateix, aquesta mitificació no es manifesta enuna
massiva afluéncia de públic lector a les IIibreries i biblioteques,
sinó en una consideració de la lectura comunvalor cultural
important. Així, ens trobem amb la paradoxa que un gran
percentatge de gent que no lIegeix cap tipus de lIibre c'una
forma més o menys constant, té comaobjectiu per a la
promoció i el desenvolupament personal, dedicar-se amb més
intensitat a la lectura. Hi continua havent tan poca lectors com
sempre, peró I'oferta i la necessitat social de lIegir han
augmentat moltissim. Aquest fet provoca una certa mala
consciéncia palesa en qualsevol tertúlia casolana on es tracti el



La velna
Isabel-Clara Simó
Ed. Área, edlcicns
ccntempcráníes
Barcelona, 1991
116 pagines

Isabel·Clara~mO """,lrueixa
La \oOOa una vertigOJsa
~Iriga Que,com les grars
novel·1es del génere, demoslra
Que I'a~ar pollrastocar la
mes rutinaria i grisa deles
>ides. PerO, aixO, Leonard no
ha va descobrirlins que es va .
Irabar dospoIicies alaporta de
casa per interrogar·10 sobre el
misteriós suoo de prop;elari
d'un magatzem del verat
El ca&lVer dexa un controvertit
testament: una alractiva dona
enjogassada, una smade

ores més Q'-" coroiderable i
un embolic lempesluós capa¡;
de convertir un irlsipid
luncionarj, cue.nomes volpaui
Iranqull·lilal, enun apassionat
bero, (E.P.)

Els IIIbres deTerramar
Un mag de Terremsr
Les tambas d'Atuan
La costa más //unyana
Ursula Le Guin
Ed.Edhasa
Col. Chissics Modems
Barcelona, 1969.213 p.

El mag Ged és el prolagonisla
deis treslI ibres que compasen
aquesta lrilogia. Totes tres
noveI·1es siJn independenls
entre elles, perO formen lJl

dde durant elqu¡j Ged
s'enlronla aSiluac:iorLs moll
adverses I peoes derisc, Que el
fanarribar, més enlla del poder
I lanquesa deis bornes, a les
esteres dela saviesa ielpoder
...,xem. (E.L)

Ulbretadevacances
Ramon Solsona
Quaderns Crema
Barcelona. 1991
183 pagines

SoIsooa ens dóna una roYa
prO'la deversallllal i de0g0<
eslilislics en aquest nou I~bre

Que aplega onze nalraaons.
PerOla subtil ironla que Figures
de ca/idoscopi deixava
1ras¡>Jar s'agudi~a enaquesla
Libe la de~ enlre
d'aIlres, ~ adqtireix la fo<ma
d'uns suggerimenls deIrebalf
que,aimitadódeis IIibres
escolars, s'apleguen al final del
voIum a tall degu~ i de
cóm¡jioe ajut ~ ieclo< (T.V.)

Un Inlanl és nal
JindraCapek
Trad.: Carme Serrallonga
Ed. CruTIla
Barcelona, 1984

~s lJl conte arrbpoca tlelra
perO que vol dIr rroItes coses.
!luan aqueIes Ires eslranyes
persores Iidiuen alJo<lm Que
un inlant. ambI'amor, podria
carMar elmOn,aquelles
parar.des eltan barnnar abase
debé, MoIt reoomana1Jle per

aIs "'anls. (M.H.)

Edicions 62. Col·leoció Cara i creu . 1991

NOVETATS

Aquellesdames
d'allres temps
M. Aurelia Capmany
Ed. Planeta
Col·leccló Ramon Uull
Barcelona, 1990 . 216 p.

Vel~ sill'jlietrent ""
doIzena deconles, ProlJalje·

ment resmés que aixO, PerO
amb una unta!delema:elre
cord lIunyil d'unes darnos bar
oelorines deIidesegle. Unes
darnos Que em van ser deliri·
des arrbpetilseo<nentaris
amallIes xalardelies, Iunyanes
r~ deis seos actes i
deis seus comportamenls
Treu, per lan\, lema decooer
sa enei sid'una lertúua lmagl·
rOOa enlardes d'l'MJm i arrb
xiaesdexocolala Aquestes
darnos aleges Irisles Irllgi·
ques, riOOJes, apareixen a
Iravés del lumerol agradable
de laxocolata Ide lapetlla ma
laInlenc!Oserse laqualno ~
hauna narradO deles amigues
rani des per berenar i xem• . B
record sorgeix ara d'"" tertú·
tia delaci'quanta anys,
d'LreS darnos que van existi!
enla ben béoenl (T.V.)

Decididament prefereixo ' I'ú~ma' Montserrat Roig: lamés periodsta, lamés assaosta, la
que observa amb ulls de dona igual a !'home la societall nteressantlareflexi6sobre
I'escriptura:l'exageraci6 ---1a mentida-,laliteraturacomaterapia,comaretom alavida i,
metal comaprivilegi i comaprofessi6. Sen argumentada la reIaci6I1engua·liter,¡tura
Correcte elretrat d'una certa Barcelona. I en el fans una intuici6 dilssica: I'ar! ha d'emodo·
re; hemdesenUé Unbon IIibre per conéixer les'intenontats de I'escriptorai per reflexionar
sobre el íet literan, Per alIetrafents humanistes.{s .E )



ENTREVISTA RETALLS
Josep Borrell

Rambla de tardor: amor i passió
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Josep Borrell, nasaIt a
L1eidael 1954, es va
llieeneiar en Filologia
Catalana perlaUniversitat
Autónomade Barcelona el
1978.Professionalment,
s'ha dedicat al camp de
¡'ensenyament. activitat
que ha combinat amb la
publicaeiódediferenls
llibres d'assaig, critica i
ereació, deisqualsen
destaquem:

• Escriptors con!emporanis
de Ponen! (1859-1980)
Ed. La Paeria. Col. La
Banqueta,núm.4. L1ekla
1984.

, Tres poetes simbolistes:
Josep Estadella, Jaume
Agelet. Manus Torres
(coautora Oolors Sistae),
Ed. El Mall. Barcelona,
1986,

, Un adula! desig (poesia).
Ed.8 Mall.Barcelona,
1986.

, Rambla de tardor
(poesia). Ed.Tres i Quatre.
Valénda, 1991.

BIB LIOTECA, Q Ue
és Rambla de
tardar?

JOSEP BORRELL

Rambla de tardor és un
llibrede poemes ambuna
estructuracircular, a
I'entoin del tema de I'a
mor-passió. Ambunplarte
jament,unnus (el desamor)
i un desenllac que retorna a
I'ongen, Aixó repartit en
quatre parts amb un lema
general de Clementina Arde,
nu, que p1antejael tema de
laidentitat del poeta. Es
tracla deversos
deca~"labs amb aceent a
laquarta osisena, i
octosn·labs, la maona
Vers blanc, amba~unes

rimes internes i
al·literaeions.

B. Com es lIiguen
I'amor, el temps i
la natura en el
IIibre?

J. B, L'amor és I'eix
cefltral de lesnostres vides.
L'amor és lIigat al pas del
temps i aquest en elsseus
cicles naturals, facorn de
eorrelatobjectiu.Tardor,
perqué es tracta de lacrisi
de lajovenesa.Tens ó, per
tart, entre ra ói~,
natura i cultura. Pero vis
cut-contemplat comun
procés natural talment el
paisatge que mudacada
tardor i cada primavera.
Prrnaverade latardoren
seria una síntesi.

B, Ens podries
tracar les influen
cies d'altres poe
tes que apareixen
a Rambla de
Tardar?

J. B. El poeta arriba ala
consciénda de I'efimer.
Nores no resta sempre.
Pero comenca sempre
alguna cosa de nDU,eom en
Saivat-Papasseit del Poema
de la rosa...

El sentit del paisatgeés
mottAgeleti Garnga: la
vastitud, I'aperduament,
I'atmosfera. Hi ha també
Morera i M. Tarres, és a elr
una vo",tat deconnectar
amb latradciósimbol~ta

Ileidatana.

. B, Per acabar, po
dríem dir que el
poeta arriba a la
plenitud amb la
seva obra?

J. B, La plenitud narnés
está en I'instant, com el so
d'una falC, la visió del groc
oel piedel sol oel reftuxde
la mar. Aquest llibre es fet
des delatendresa i la cal,
ma: no patetismes,noera
matismes...

B. Moltes grácies.

Estilvematents aI'any 1984. Quanva arnbar I'anypero
nola profecta, eIs amercarsrefiexius es van lloarcantart
en veu baixa.S'havien mantingut termes les arrels dela
democracia liberal.Fas on fos el terror, almenys rosa
tres no havíem estat visitats pels malsons orwellians.

Pero ens haviem oblidat que costat per costat de la
negra visiad'Orwell ,n'hi havia unaaltra --{Jnamica més
vella, lIeugerament menys coneguda, igualment esgarri
fosa: Un món fefi9,d'AldousHuxley.Conírá riarrent ala
scposoó generalitzada fins i tot entre lagent instruida,
Huxleyi Orwell novan profetitzar la maleixa cosa.Orwell
ens adiverleix que serem vefl9uts per una opressió
imposada extemament Pero en la visió deHuxley no cal
cap Germa Gran per privar les persones de la seva
autonomia, maduresa i histOria. Tal com ell havela les
persones arribaranaestimar lasevaopressió, aadorar
les tecnologies que anul·len les seves capacitats per
pensar.

E! que Orwell temiaeren aquellsqueprohibinen els llibres.
El que Huxley temiaera que no hi hauna cap ra óper
prohibir un llibre, perqué no hi hauna ningú que en
volgués lIegir cap. Orwell temia els qui e[1S privanen de
la¡nformacia.Huxleytemia elsquiens en donarien tanta
que ens reduinenala passivitat iaI'egoisme.Orwell temia
quelaveritat sens amagaria.Huxley lemiaquelaventat
s'ofegaria en un mar d'irrellevancia. Orwell temia que
esdevindriem una cultura captiva. Huxley temia que
esdevindnem una cullura trivial, preocupada per un
equivalent de les sensacionetes; el ralet. ralet, i tocar i
parar Talcom varemarcar Huxley aEl món fel~ tomal
a visitar, els defensors de les lIibertals civils i elsraciona
listes que sempreestan aI'aguait per combatre latirania
'van oblidar·se deteniren cometeI'apetit gairebé infinit
deI'homeper les dsuaccons'.A 1984 , afegi Huxley,
les persones son controlades miljan(:8nt el dolor. A Un
món feli9, sa~ controlades miljan(:8nt el plaer Resu
mint,Orwell temia que ens destruís elqueodiem.Huxley
temia queens destruis el queestimem.

Aquest lIibre tracta de la possibilitat que íos Huxley qui
tingués ra ói noOrwell.

Próleg delllibre Divertim-nos fins a morir, eserit
pel mateix autor, Neil Postman.

Uibres de l'[ndex. Col -lecci ó els senyals, 2.
Barcelona. 1990.
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LA PAERIA",
AJUNTAMENT DE llEIOA

PalIoclna:

Amb la ro·~txJraci6 de:
General ltat de Cata lunya.
Departament de Cultura

I\JCS deoeoó I fan moltes xlmple
res... Siles voleu saber, lIegiu-vos
.el llibre. Ami m'ha agradat
moltíssim.
NúriaEscuDé. (11 anys).

Els oficis de la Xina

EIs oficis delaXína es un conle
mol! bonic perqué explica coses
mo~ boniques dela Xína. M'agrada
molt, moll, molt
AnosQ UEAALT. ,(S'anys).

L'AUTENTIC AMIC .

L'EDAT ROJA

Cario Goldon i
Edicions 62. L1ibres de l'Escorpi. Teatre.

Situem-nos: I'autor, GoIdoni, louun prolific escriplor dei
segle divu~ que en les seves obres lugia del recarregamenl i
luxe propis del Barroc, buscanl una representació natur~ de
la realitat ConseQÜénc", d'aquesta recerca, L'sut éot«
amie queda lIuny de lapomposital barroca i es caracíeotza
per ser una hstóría simpiltica i planera que, a lavegada, no
deixa de banda una certa critica al seu temps.
És cert que, 101i que al seu segleGoIdoni ' trenca motiles',
al'Li L'auténticamic resulta d'un masclisme excessiu (fnu~

de lamental~t de I'época), pero no es potnegarI'encanl
delseu argument: un matrimoni per conveniéncies,una
avaricla sense iimits, un amor d'aquells de cebó i, per
sobre de lot, una amistal mes lorta que qualsevol altre Ila<;,
són elsdesencadenantsde I'embolic que va creixentsense
parar ni un moment Oades delaprimera pagina) per
acabar explotanl dela formames inesperada. N. N.

Joan Margarit
Editorial Columna. Barcelona, 1991

DarrerlIibre de poemes publical perJoanMargant Una
poesiahumana..lúcida i arrelada en I'homecontemporari:
el buit I'enyor, I'amor, laquolidianeilat Sssornns que no
s'acompleixen i la realita! quecal superar en un lIengua!ge
enlenedor, madur i expressiu d'una gran for"" dramiltica.
Absolutamenl recomanable. G. R.

Consellderedacd6: MargarKJa
Maynau. Irríc L1urda, Rosa Bes
ca. Corme Feliu, M. Carne Brulau,
T..esa VxJaJ, Ama Ptig, M.PIIar
Cocelano, Frarcesc _ .
Falos:J. Torreot

Nosa ltres els de
Vilaximpleta
Otfrled PREUSSLER .

Explica lesaventures d'un poble
anomenal \\Iaximpleta que abans .
eren molt savis i,com que molts
resdernanavenelshomes del
pobie per te,;r laseva saviesa i el
seu conseIl, vandecidir ser I\JCS

perqué aixi ningú els demanana I
es podnen quedar amb la lamma.
Pero al lIarg del íemps es lornen

S E NYOR I A

JA Uí\l E cAnRE

SIBLlOTECA DE .
L'ATENEU,IacooslaJ que
~ conOngu! deis arudes
pubica~ rellecleix
l.r1icament ro¡inió de
IllIS S1gnanls

anys, amb valentia, amb ourios1at
amb esperancaI amb una sola
'meta' laVERITAT, la ventat que
ningú del poblediu perpor a
aquests personalges tan dilerents o
que s'hi creuen. lis preguntareu,
moít roUlo, pero no diu el titol,
dones bé, es titula, At¡ueIf maleft
cenlenati d'D!ioI Vergés. Espero
queus agradi, oque almenys
enlengueu el gran significal que lé.
M. Rosa GAACIABALAGUÉ

Edila: Aleneu Popu~r de Ponenl
~pOOl ~I: L· 1.657·1991
Impressió:
Arts GralK1t-es BobaIa, S.L.

LLEGIR I ESCRIURE
Aquell maleit centenari
Oriol VERGÉS

Potser no es un lIibre mo~ divertt,
ni d'aquells que t'enganxen tanl
que no pots deixar-lofins que s'a
caba, ni tan sois acaba bé, perous
el recornano perqué ens dona una
visiO,ens reflecleix laretressí óde
persones davantd'altres quees
creuenaoenors oque lenen mes
diners oque amenacen per no res.
La hislona li passa a unnoide 16

L'AGULLA DAURADA

Una senyora novel·la, com Fra Junoy, per I'estn.x:tura,
I'estil, I'ambientació del segle)MIl.
A laBarcelona de1799,mentre una cortdeborbonssense
rei es prepara per rebre un any nou que porta un nou
segle, un seguil d'atzars latals relacionarilles vides d'un
jovenissim poeta :-'lueesdevé,sense adonar-senem
blema del nou esperit romilntic- ¡del pooerós regenl Massó,
fiosaarribar aextrems deconseqüéncies imprevisibies.
L'úric retrel és quepotser a lafi I'allargaexcessivament..
pero se Iipot perdonar. Jaume Cabré ja podem dir qoe'és
el noveüstames sólid de la seva generació.
S. E.

Montserrat Roig
Edicions 62. Barcelona,1985

Sempre es un bon moment per cescoorr,o redescobfir,
Montserrat Roigen lasevafaceta de períodísta L'agulla
daurada es un lIibre reportatge testimor; de les seves
vivéneies, duranl dosmeses del 19S0,aLeningrad. És un
exemple de penetració, de descripció i d'observació.
Tota lafor"", lalendresa i lasubtilesa de laRoig es
manifesten en aquestes pagines. No es un lIibreobjectiu
sobre laUr1ióSoviética, pero aquestasubjectivital el fa,
segurament mes representatiu i més entenedcr.

SENYORIA

Jaume Cabré
Editorial Proa. Col ·lecció A tot vent . 1991


