
2 bellver JUEVES 
24 DE FEBRERO DE 2022

QUÈ ÉS CULTURA

ENS SEPARA UN 
PAM DE MAR

T
 an a prop i tan lluny, dues històries, dos mo-
ments en el temps, tan semblants i a la vegada 
tan diferents, i que serveixen com a fil argumen-
tal de la història que ens proposa Maite Salord. 

La narració comença a Menorca i sempre retorna a 
l’Illa. Brussel·les és el punt de partida d’alguns dels 
seus personatges. Un padrí i un net que fugen del ge-
nocidi del la Segona Guerra Mundial a la recerca de la 
supervivència. Un tema que avui no passa desaperce-
but, donat que milers de persones, sovint famílies sen-
ceres, fugen de zones en guerra esperant trobar indrets 
i vides millors.  

També hi és present la migració dels pobres per sor-
tir de la fam, anhelant benestar i riquesa. Curiosament 
no fa tant eren els nostres avantpassats els que fugien 
d’aquestes contrades i de les nostres terres per cercar 
fortuna. Inevitablement apareix l’enyorança cap a 
l’Illa. Sempre recordam les nostres arrels. En el cas de 
la novel·la, són els menorquins que emigraren a l’Al-
ger. Avui són els d’allà els que posen en perill la seva 
vida per arribar al nostre litoral. Una travessa que no 
sempre arriba a bon port.  

Bona part de la història transcorre en aquell indret, 
quan el país lluita contra la dominació francesa i cerca 
la seva independència, passada la meitat del segle XX. 
La tornada a l’Illa de Menorca els converteix Daniel i 
Isabel en empresaris. Inicien una nova vida a Menorca 
amb un desig d’un futur millor lligat al fenomen turístic.  

El país de l’altra riba, 
narrat amb veu de la 
neta de Daniel i Isabel, 
condueix a una teranyi-
na de relacions perfecta-
ment construïda on les 
emocions, els pensa-
ments i els sentiments 
dels personatges es con-
verteixen en el bessó de 
la novel·la i les relacions 
entre ells en el fil con-
ductor de la història. 
Malgrat les diferències 
socials, culturals, políti-
ques, o d’altre mena, 
existeix un vincle, una 

relació d’amistat que perdura per damunt de les idees.  
Maite Salord  construeix un perfecte engranatge de 

situacions, que podríem dir que avui continuen sent 
pràcticament iguals, amb persones i vivències en la seva 
majoria vulnerables i que el pas del temps no ha arribat 
a canviar. Ens sorprèn com les històries dels passat i el 
present s’entrecreuen a través d’experiències intergene-
racionals. Ens ve de grat com retrata els personatges i 
atreu al lector per conèixer més d’ells. Ens delita com 
entre línies, podem llegir més del que hi ha escrit. Ens 
atreu veure com dos universos llunyans s’apropen i, a la 
vegada uneixen i separen els personatges. 

El Pais de l’altra riba és un mar de visions de mons 
diferents, de distintes rutes, que juga, entre el passat i el 
present, amb el lector i l’atrapa i l’engoleix.

Maria Antich Bauçà
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 Carrer de la Parròquia, 2 Llucmajor 
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QUÈ LLEGEIX

u Professor Titular en la UIB. Ha estat vice-Degà de la Facultad de 
Ciencias i Cap d’estudis del Grau de Biologia. Ha publicat a grans 
revistes internacionals com Nature i és considerat un dels cientifics 
més influents del món en la seva materia, l’estudi de les plantes. 

Jaume Flexas 
INVESTIGADOR 

JAVIER CACHO 
Nansen, maestro de la exploración 
polar. El científico que llegó a 
Premio Nobel de la Paz 
u FÓRCOLA, 480 PÁGINAS, 27 €

POR LAS SOLAPAS

RECOMENDADO DE LA SEMANA

¿QUIERES LEERLO? 
Acércate a la librería Literanta 

(C/ des Call 4, Palma) y podrás adquirir el 
libro con tratamiento preferencial de cliente 

y te invitamos a un café

SEBASTIÀ ALZAMORA 
Reis del món 
u PROA, 600 PÀGINES, 20 € 

PINCKNEY BENEDICT 
Verraco 
DIRTY WORKS, 192 PÁGINAS, 22,70 €

Personajes 
Los personajes de estos relatos son gente endu-
recida por la indigencia que vive en las monta-
ñas, apartada de la civilización, en casuchas y 
remolques destartalados. Beben mucho, aman 
como pueden, manejan armas, acumulan chata-
rra, utilizan las páginas de la Biblia para liarse... 

BRIDGET COLLINS 
La traición de Montverre 
UMBRIEL,  422 PÁGINAS, 17 € 
 
Competición misteriosa 
En Montverre, una antigua academia de élite oculta 
en las montañas, entrenan a los mejores y más bri-
llantes miembros de la sociedad para alcanzar la ex-
celencia en una competición arcana y misteriosa.

ELISABETH GASKEL 
Norte y sur 
ALBA EDITORIAL, 544 PÁGINAS, 15,20 € 
 
Emigrante 
Una joven del sur de Inglaterra por circunstancias fa-
miliares se ve obligada a trasladarse al Norte, a la ciu-
dad industrial de Milton y vive los conflictos sociales 
y políticos derivados de la Revolución Industrial.

PARTICIPE EN LA CRÍTICA DEL LECTOR

Bellver obsequia las aportaciones a La crítica del lector con un libro de 
regalo. Los lectores que vean publicadas sus reseñas en esta sección 
pueden pasar por Diario de Mallorca y recoger un libro gratis. Envía tu 
comentario a bellver@diariodemallorca.es.  Máximo 60 palabras. 
No es necesario que el libro comentado sea novedad.

FICCIÓ CATALÀ 

 
1.S.Alzamora.Ràbia.Proa. 
2.J,Navarro.De cap lloc.Rosa dels vents. 
3.K.Follet.Mai.Rosa dels vents. 
4.A.Toriyama.Bola de drac.Planeta. 
5.S.Alzamora.Reis del món.Proa. 
6.J.Kinney.Diari del Greg.Estrella polar. 
7.G.Stilton.Gerónimo Stilton.Planeta. 
8.M.Barbal.Tandem.Destino. 
9.J.Austen.Persuasió.La temerària. 
10.Jordi D’es racó.Rondaies.Institució Moll. 
 

FICCIÓN CASTELLANO 

 
1.C.Mola.La bestia.Planeta. 
2.P.Sánchez-G.Últimos días en Berlín. 
Planeta. 
3.E.García.El libro negro de las hores. 
Planeta. 
4.I.Allende.Violeta.Plaza y Janés. 
5.A.P.Reverte.El italiano.Alfaguara. 
6.K.Horikoshi.My hero acadèmia.Planeta. 
7.L.Maud.Ana de tejas verdes.Edelvives. 
8.A.Kellen.Tú y yo, invencibles.Booket. 
9.AA.VV.Los compas y la entidad exe. 
Planeta. 
10.Las ratitas.El poder de los muñecos de 
nieve.Planeta. 
 

NO FICCIÓ CATALÀ 

 
1.M.Escalas.Polaritat.Letrame. 
2.Canizales.Sant Antoni i el dimoni...Disset. 
3.Canizales.Dimonis, on teniu la ximbom-
ba? Disset. 
4.B.Sagrera/T.Galmés.El gran llibre de les 
frases fetes.Saïm. 
5.AAVV.Berenars a Mallorca.Disset. 
6.J.Monserrat.Històries Llucmajoreres. 
Aj.Llucmajor. 
7.P.Tomàs.Els mallorquins a l’olimpiada que 
no fou.Galés. 
8.D.Huguet.La pell quan plou.Adia. 
9.M.Gors.Llunari 2022.Artús Porta. 
10.Ll.Valcaneras.20 excursions curtes per 
Mallorca.Gorg Blau. 
 

NO FICCIÓN CASTELLANO 

 
1.Á.Martín.Por si las voces...Planeta. 
2.M.Rojas.Encuentra tu persona...Espasa. 
3.M.Rojas.Cómo hacer que te pasen cosas 
buenas.Espasa. 
4.K.Arguiñano.La cocina de tu...Planeta. 
5.Masterchef.100 recetas...Espasa. 
6.B.G.Orea.Las recetas de Blanca.Grijalbo. 
7.M.Rajoy.Política para adultos.Plaza y J. 
8.AA.VV.La Biblia de Maestros de la 
Costura.Espasa. 
9.Isasaweis.Come genial y...Planeta. 
10.Y.Ottolenghi.Sabores.Salamandra. 

LOS MÁS  
VENDIDOS EN... 

SEMANA DEL 13 AL 20 DE FEBRERO 

Cultura i Menorca  
en una novetat editorial


