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impiden a este viejo país estar
amigos míos, mi pasión –no sé si desbocaen paz consigo mismo. Para enda, ¡qué importa!– por la gran cultura griecontrarse con que el problema
ga, Esquilo o Sófocles, Aristófanes, Platón
somos
españoles.
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do) dos obras traducidas al catalán,
Hipòlit y Andròmaca, que forman parte
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del tercer volumen de Tragèdies, de EuríLa digestión es la
pides (Editorial Alpha. Fundació Bernat
cuestión
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Las últimas investigaciones científicas han demostrado que el cuidado del intestino es la clave
para la salud integral de las personas. Esta científica ofrece una
explicación sencilla y entretenida, muy agradable de leer y
comprensible para todos.
Steven Weinberg
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En esta historia
de la ciencia, irreverente y ambiciosa, Weinberg
repasa a través de
los siglos de la antigua Mileto al
Bagdad medieval y Oxford, de
la Academia de Platón y el Museo de Alejandría a la escuela
de la Catedral de Chartres y la
Sociedad Real de Londres.

els que fa d’aquesta tragèdia una de les
més admirades d’Eurípides» (hace referencia a Hippolytus), pero en relación a la
segunda trágedia escribe que «L’ Andròmaca sembla una obra experimental,
de transició entre les peces centrades en
una temàtica amorosa i familiar i obres
més tardanes, con una mena d’assaig de
línies que l’autorDifusión:
desevoluparà
23.362 més tard»
y antes ya ha afirmado que «el paper dels
déus es posa en qüestió en l’Andròmaca».
Repito (y perdónenme ustedes, camaradas en la utopía) que el trabajo de Maria
Rosa Llabrés es espléndido. Introduce
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Música de la indiferència
La primera novel·la de Joan
Perelló desprèn una gran
força poètica

I

nevitablement, la decadència arriba
tard o d’hora, ja sigui de forma mesurada, oferint senyals d’avís o bé al galop, sense gaire temps per a la reacció. El personatge de la primera novel·la
que publica Joan Perelló (Campos, 1953)
es troba en la plenitud de l’ocàs, quan ja el
cabàs de la vida és més ple d’un pretèrit
de lamentacions que no pas de nous projectes i il·lusions. Amb Música de la indiferència (Lleonard Muntaner, 2015), llibre
guardonat amb el Premi de Narrativa Pare
Colom, assistim al llarg monòleg d’un ho-

me que es troba a les acaballes
del seu periple existencial. El desencís i la frustració l’acompanyen al llarg de les seves reflexions que, en lloc de rescatar de
la memòria allò fecund i positiu,
desenterren uns episodis que
fàcilment podrien pertànyer a
Joan Perelló
aquell ‘spleen’ de què parlava
Música de la
Baudelaire. Tant se val el seu
indiferència
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nom, a què es dedicava, quins
foren els seus amors, si va tenir MUNTANER, 2015
molts o pocs amics... El que impogut ser
porta és que arriba a la vellesa tot sol i
germinat
malalt, sense ningú al seu costat, únicaliteratura
ment amb un grapat de projectes literaris
tensitat l
que no han pogut arribar a bon port. La
Perelló e
segona persona que narra aquests episo-

