
 

Un conte per als més petits de la casa
Explica la llegenda que una malvada rei-

na, malalta de gelosia, va ordenar a un caça-
dor assassinar a la seva bella fillastra. El ca-
çador no va tenir valor per complir l'encàrrec
i li va lliurar a la reina el cor d'un cérvol que
va devorar. Però no va ser això el que en ve-
ritat va succeir. La reina va tancar el cor en
un cofre i el va amagar a l'habitació més fos-
ca del castell. | DdG.



REbECCA bELTRán i MERCé LópEz
Tu corazón en un cofre
BEASCOA, 72 PÀGINES

Continua la recerca de la veritat
Atrapada en la guerra que s'ha desfermat

entre l'autoritari Govern de la nació i els
grups que tracten de recuperar la llibertat,
Kyla sembla trobar-se en un carreró sense
sortida. Tot i això, la jove s'ha proposat des-
cobrir-la veritat sobre si mateixa i esbrinar
on és Ben, desaparegut des què va tallar el
cordó umbilical que l'unia al sistema. Ho farà
arriscant la seva pròpia vida. | DdG.



TERi TERRy
Sin salida (Reiniciados 2)
BRUÑO, 448 PÀGINES

Perseguint el somni de ser artista
Victòria Darling és una noia rica i guapa

de disset anys que l'únic que desitja és ser
artista, una cosa gairebé impossible per a
una noia al Londres de 1909. Després de po-
sar nua, és expulsada del col·legi francès en
què estudiava. Avergonyits i escandalitzats,
els seus pares intenten casar-la amb Ed-
mund Carrick-Humphrey, un home ric. Però
ella té altres idees. | DdG.



sHARon biggs WALLER
Por amor al arte
LIBROS DE SEDA, 440 PÀGINES

Antecedents de la saga «Joc de trons»
A mig camí entre la fantasia heroica i la no-

vel·la de cavalleries, aquesta obra de l’autor
de la saga Joc de trons,  narra les peripècies
de dos herois bondadosos en una terra des-
pietada. Amb to lleuger i un desenvolupa-
ment exemplar, el llibre reprèn alguns dels te-
mes centrals deCançó de gel i foc, com la
lleialtat, la justícia i la reflexió sobre el poder,
però des de la perspectiva quotidiana. | DdG.



gEoRgE R.R. MARTin
El caballero de los siete reinos
GIGAMESH, 288 PÀGINES

La història eròtica més agosarada
Des que Amery va deixar Ronin, aquest

s'ha dedicat a destrossar-se el cos en com-
bats il·legals, tractant d'esmorteir el dolor per
la pèrdua de la seva estimada. Tot i això,
quan ella s'assabenti que està hospitalitzat,
acudirà al seu costat per donar-li una altra
oportunitat.  Junts hauran de fer front  als in-
tents de Naomi, l'exnòvia de Ronin, de tren-
car la seva relació. | DdG.



LoRELEi jAMEs
Liberada (Dominación 2)
PLANETA, 448 PÀGINES

Amor a l'Anglaterra victoriana.
Després d'un accident, Elizabeth no recor-

da res del seu passat. Quan set anys després,
Albert veu Elizabeth en una festa, reconeix la
seva dona, a qui creia morta. Encara que li
trenca el cor que ella no el reconegui, intenta
conquistar-la de nou per recuperar la vida al
seu costat. La proximitat despertarà els re-
cords d'Elizabeth  que a poc a poc, resoldrà el
trencaclosques de la seva vida. | DdG.



viCToRiA MAgno
Tras la bruma del pasado
TITANIA, 384 PÀGINES

Diari de Girona ■DivEnDREs, 11 DE sETEMbRE DE 201552

LLIBRES

HéCToR
AgUiLAR

«Adiós a los
padres»

RANDOM HOUSE
344 PÀGINES

El mexicà Héctor Aguilar Carmín ha
tardat cinquanta anys a poder
explicar la història completa de la
seva família, que resumeix a l’obra
«Adiós a los padres». Segons afirma,
aquest és el millor llibre que ha escrit
tant des del punt de vista literari com
vital, ja que li ha permès guarir les
ferides del passat.

La nova obra del mexicà Héctor Agui-
lar Carmín, Adiós a los padres, editat per
Random House, és una història d'emi-
grants en la qual, segons assegura l’au-
tor, hi ha dos adéus: «el dels meus pa-
res als seus i com els acompanyen a la
mort i el meu cap als meus pares fent el
mateix». Una història de ruptura i re-
conciliació que té com a punt de parti-
da una foto antiga i com  a desencade-
nant la «despossessió» que el seu avi pa-
tern va fer del negoci del pare de l'autor
a la seva localitat natal, a Chetumal.

Aquesta circumstància, juntament
amb un cicló que va arrasar la zona el
1955, van arrabassar al seu progenitor
«la identitat, l'encant i la iniciativa i el van
convertir en un home distret i alcohò-
lic», fins que va abandonar la casa fa-
miliar i es va trencar la família, recorda

Aguilar.
Emma,   la mare de l'escriptor, era fi-

lla d'asturians que van emigrar a Cuba
i d'allà a Mèxic. Després de ser aban-
donada pel marit el 1959, va decidir amb
la seva germana, la tia Luisa, portar els
seus fills a la capital. El matrimoni no es
va tornar a veure fins que els reuneix a
2004 una pneumònia, de la qual són
tractats en el mateix hospital, encara que
l'autor es retroba amb el seu pare el 1995,
després de 36 anys d'absència. Tot i con-
siderar que en tota família «hi ha una
gran història per explicar», Aguilar Ca-
mín reconeix que la seva «era molt
bona»   i que les narracions que va es-
coltar al llarg dels anys el van fer escriptor
«de la boca de la meva mare i de la meva
tieta».

Homenatge a la mare i la tieta
El llibre «estava al meu cap com a ob-
ligatori des que era adolescent, però no-
més vaig poder tenir la certesa que era
una història acabada des d'un punt de
vista novel·lístic quan van morir els
meus pares, sense por a trair els seus se-
crets ni els meus», explica Aguilar Ca-
mín. 

Una història, diu, amb una profun-
da coherència dramàtica, que va anar

descobrint mentre escrivia i en la qual,
tot i que l'enigma era el seu pare, el fo-
nament estava en els relats de la seva
mare i la seva tieta, a les veus narratives
de les quals ret un homenatge a l’obra.
«Els meus secrets familiars van ser ter-
ribles fins que els vaig posar per escrit»,
assenyala l'autor, que va viure durant
anys marcat per l'absència d'un pare que
va omplir «un buit malenconiós, on hi

ha els mals sentiments».
Aguilar Camín va saber que neces-

sitava distanciar-se per acoblar una
història completa de la seva família i ac-
tuar com un narrador i com si no formés
part d'ella: «hi ha una part enorme
dels pares que no té a veure amb els fills,
i entendre això em va permetre es-
criure el llibre», explica. També va com-
prendre que l'única forma de transmetre
sentiments en el llibre era «renunciar a
tot sentimentalisme», tot i que el primer
impuls a l'escriure era «ser torrencial,
emocional i lingüístic».

El retrobament amb el seu pare i el
descobriment, a la seva mort, de la
vida que havia portat durant la seva ab-
sència, va suposar que s'esvaís en ell la
«síndrome del pare absent». L'autor
reconeix que la part que més feina li va
costar explicar, per considerar que eren
passatges que podien atemptar contra
el pudor i la dignitat, eren els dedicats
a la vellesa, però creu que sense això era
impossible acabar la història.

Després de renunciar «per infantil»
al seu desig d'ajuntar les cendres dels
seus pares i reunir-los un cop morts
quan ells havien decidit viure separats,
l'autor assegura que ara està en pau amb
ells. 

EFE/DDG

Curant les ferides del passat familiar
«ADIÓS A LOS PADRES»   L’ESCRIPTOR MEXICÀ HÉCTOR AGUILAR CARMÍN EXPLICA LA HISTÒRIA DE RECONCILIACIÓ  I
RUPTURA DE LA SEVA PRÒPIA FAMÍLIA, MARCADA PER L’ABSÈNCIA DE LA FIGURA PATERNA DURANT 36 ANYS
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El que no et
mata et fa 
més fort
DAVID LAGERCRANTZ
COLUMNA

2
La maledicció
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RAFEL NADAL

COLUMNA

3
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Lo que no te
mata te hace
más fuerte
DAVID LAGERCRANTZ
DESTINO

2
Grey. Cincuenta
sombras...
E.L. JAMES
GRIJALBO

3
La chica 
del tren
PAULA HAWKINS
PLANETA

4
El caballero de
los siete reinos
GEORGE R. R. MARTIN
GIGAMESH

5
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PIERRE LEMAITRE
ALFAGUARA

1
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la cuestión
GIULIA ENDERS
URANO

2
De cómo un
hongo salvó...
JOSÉ IGNACIO DE
ARANA
MARTÍNEZ ROCA

3
Las cuentas y
los cuentos...
JOSEP BORRELL
LIBROS DE LA
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4
Destroza este
diario
KERI SMITH
PAIDÓS

5
El poder del
ahora
ECKHART TOLLE
GAIA

LA CONFECCIÓ D’AQUEST LLISTAT HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A LA COL·LABORACIÓ DE LA LLIBRERIA GELI DE GIRONA

Els més 

venuts

L’escriptor Héctor Aguilar Carmín.
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