
 

Foto 1

24 x 36

Foto 1

24 x 34

Shakespeare pren la veu en català
L’obra que més èxit va donar en vida a

William Shakespeare traduïda per primera
vegada al català per commemmorar els
400 anys de la mort de l’autor. Escrita el
1593, recull el conjunt d’experiències d’un
jove Shakespeare enamorat i narra, amb
tota la sensualitat carcterística de l’autor,
els intents de Venus, la deessa de l’amor,
de seduir el jove i bellíssim Adonis. 



WilliaM sHaKesPeare

Venus i Adonis
ARA LLIBRES, 136 PÀGINES

La vida de Laurie a partir del seu diari
Laurent Latellier, propietari d’una peti-

ta llibreria, troba la bossa de mà d’una
dona sobre una paperera. Intrigat, se l’em-
porta amb la intenció de tornar-la. A partir
dels objectes que conté, Latellier comen-
ça a reconstruir la vida de la dona. El diari
de la Laurie, la propietària, és la pista més
important de què disposa el protagonista,
i una porta d’entrada a la seva intimitat. 



antoine laurain

La mujer de la libreta roja
SALAMANDRA, 160 PÀGINES

Que faries per amor?
La Sílvia treballa en una multinacional i

el seu cap li ha trencat el cor. La Bea, la
seva millor amiga, li proposa un viatge on
coneixerà en Gabriel, una estrella de rock
amb qui connectarà des del principi. Elisa-
bet Benavente torna a enamorar amb una
història carregada d’amor, sexe i amistat
amb uns personatges inoblidables. Una
novel·la àgil sobre la dificultat d’estimar. 



elisaBet Benavent

Persiguiendo a Silvia
DE BOLSILLO, 536 PÀGINES

Història social i cultural de la gastronomia
La recent publicació de Ribbat és una

breu explicació de la història de la restau-
ració, des dels seus orígens fins a l’època
actual. Un llibre amè, ple d’anècdotes di-
vertides sobre què passa a les entranyes
de les cuines. Alhora, és també un estudi
sociològic que repassa cronològicament la
gastronomia, l’impacte econòmic que ge-
nera i les seves repercussions socials. 



CHristoPH riBBat

Al cor del restaurant
PÒRTIC, 320 PÀGINES

El perill de desenterrar el passat
Quarta entrega de la sèrie Hacker. Bla-

ke Landon és un home que ho té tot: di-
ners, poder, atractiu i l’amor incondicional
d’Erica Hathaway. Ella està preparada per
dir el «Sí, vull» quan descobreix un episo-
di pertorbador a la vida d’en Blake. L’Erica
inversitagarà el passat del seu estimat i
descobrirà un món que va més enllà del
que mai havia imaginat.



MereditH Wild

Rendición (Hacker IV)
TITANIA, 256 PÀGINES

Gay talese

«El motel del

voyeur»

EDITORIAL GROVE
PRESS

233 PÀGINES

La seva aparició ha generat tanta
polèmica que El motel del voyeurde
Gay Talese (New Jersey, 1932), ha
revolucionat les xarxes de molta gent
abans de sortir de la impremta.
Després de publicar mesos enrere un
avançament al New Yorker, arriba als
lectors envoltat de polèmica.
Anagrama ja ha comprat els seus
drets per publicar-lo a Espanya el
2017.

la història prometia. Gerald foos, el
propietari d’un motel a denver (Co-
lorado) reconeixia haver remodelat
el seu negoci per crear un fals sostre a
les habitacions i així poder catalogar les
pràctiques sexuals dels seus hostes. ad-
metia haver-ho fet durant dècades.
Per verificar-ho, talese el va visitar al
motel durant tres dies. una d’aquestes
nits espien junts una parella. es crea
així una relació entre testimoni i pe-
riodista iniciada en la ja llunyana dè-
cada dels 80.

Però el jaç de roses que prometia
una història amb tant de ganxo, escri-
ta per un dels mites del nou periodis-
me, aviat es transformarà en un llit de
claus. els investigadors del Washington

Post s’encarreguen de desmuntar la
història com si bufessin un castell de
naips. Moltes de les seqüències del lli-
bre parlen d’un període de temps en
què el propietari havia venut l’hotel, per
tornar a comprar-lo temps més tard. és
per això que a foos li hauria estat im-
possible haver pogut observar els seus
clients en aquestes dates de què par-
la el llibre.

a causa d’això, el mateix escriptor va
dir la setmana passada que renuncia-
va a fer la promoció del llibre, ja que la
informació que contenia no era prou
fidedigna: la font d’on va beure talese
per explicar la història no era del tot po-
table. Però al cap d’uns dies ha recti-
ficat i ha anunciat que sí parlarà d’El
motel del voyeur, perquè ja ho sospi-
tava, que el seu voyeur no era fiable,
però «tampoc és per a tant». talese va
publicar un avançament del conflictiu
llibre fa unes setmanes al New Yorker.
un text apassionant, que atrapa des del
seu inici i que promet ser una gran his-
tòria, encara que la seva càrrega pe-
riodística es dilueixi en les sorres de la
ficció.

Però allà no acaba el litigi. els dub-
tes no passen tan sols per la veracitat
dels fets, sinó pel paper del periodis-

ta. foos al·lega ser testimoni de la
mort per estrangulació d’una dona
en una de les habitacions, delicte del
que no va avisar llavors a la policia. ta-
lese tampoc. l’escriptor assegura en el
text que no va aconseguir confirmar als
arxius públics tal assassinat, però ho va
atribuir a una incongruència en les da-
des registrades. la història de talese
treu a la llum diversos possibles delictes
comesos. Molts sospiten que tota
aquesta història podria formar part de

la mateixa promoció, per impossible
que resulti: el fet de crear un conflic-
te de tal magnitud que una de les lle-
gendes de l’anomenat nou periodisme
com Gay talese, un dels escriptors
americans més importants del seu
temps, es retracti per l’escassa confia-
bilitat de la seva font. Quan ja steven
spilberg havia comprat els drets per
bolcar al cinema la història El motel del
voyeur i les editorials de tot el món es
disputaven les seves traduccions –a es-
panya serà el Caballito de batalla de
2017 d’alfaguara–, el tema convulsio-
na les xarxes i crea una lenta i inexo-
rable crucifixió en els mitjans de tot el
món del periodista de 84 anys. 

li toca a talese fer de voyeurdel seu
propi martiri. espiarà en els diaris
com torturen i deixen en l’asfíxia el que
anava a ser el seu últim llibre abans de
retirar-se. l’editorial assegura que
s’han pres «molt seriosament» les
al·legacions del Post i que treballaran
amb talese per resoldre qualsevol dis-
crepància en futures edicions. «vull
deixar-ho clar», diu l’escriptor al co-
municat, «no he desautoritzat el llibre
i tampoc ho farà la meva editorial. si hi
ha detalls que s’hagin de corregir d’a-
ra endavant, ho farem».

MATÍAS CROWDER

«Voyeur» en la seva pròpia crucifixió
«EL HOTEL DEL VOYEUR»   EL PERIODISTA AMERICÀ EXPLICA UNA HISTÒRIA D’ESPIONATGE ENVOLTADA DE POLÈMICA A
CAUSA DE LA QÜESTIONABLE VERACITAT DE LES FONTS I DEL PAPER DEL MATEIX PERIODISTA DAVANT DELS FETS EXPLICATS
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LA CONFECCIÓ D’AQUEST LLISTAT HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A LA COL·LABORACIÓ DE LA LLIBRERIA GELI DE GIRONA

Els més 

venuts

Gay Talese i el seu propi martiri

ALEJANDRO METER

Diari de Girona ■divendres, 15 de juliol de 201652

LLIBRES

Una amistat posada a prova
La Cinta i la Jana són dues amigues

molt fans d’un grup de música anomenat
Xala, va!  Quan la banda fa un càsting per
seleccionar les noves cantants, totes
dues s'hi presenten, però fan un pacte: o
entren les dues o no n'entra cap. El camí
no serà fàcil perquè més de dues-centes
aspirants competiran contra elles per ser
les quatre escollides. 



anna fité

Xala, va!
LA GALERA, 136 PÀGINES
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