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UN NOBEL SENSE NARRATIVA

Harold Pinter
ja té I1ovel.la

T he Dwarfs, l'única novel.la esçrita pel drama-
.' turgbritànic Harold Pinter, distingit fa un

mes amb el premi Nobel de literatura, ja té
editors a Espanya: la publicaran, amb el titol d'Els
nans, les editorials Destino -en castellà, el 25 de no-
vembre en traducció de John Lyons- i Columna -en
català, traduïda per Marta Pera, dies després-.Escrita
entre el 1952 i e11956, i retocada el 1989 després
d'haver inspirat dues dècades abans una obra teatral
homònima, EIs nans és una nove].]a eminentment
dialogada que descriu les vides i tribulacions de,qua-
tre amics anglesos quan un d'ells es fica al llit amb la
nòvia d'un altre. De caire autobiogràfic i centrada en
els temes de l'amistat, l'amor i la traïció, la narració
reflexiona sobre els lïmits de la sexualitat i la seva in-
fluència en la vidaquoti_diana, i parteix del descarnat
humor propi de Pinter per carregar contra les pautes
morals i l'ordre social. Lesedicions de Columna i Des-
tino, que arriben després de l'anunci de Pinter que

d'ara endavant només publicarà poesia, es convertei-

NOU PREMI

Carmona busca
els 'tapa negra'
L a n'ovel.la negra segueix en auge. Al

recent premi Pep e Carvalho s'hi su-
marà el 2006 el premi internacional de
novel.la negra Ciutat de Carmona', dotat
amb 12.000 euros i instituït per l'ajunta-
ment de la localitat sevillana i l'editorial
Almuzara, fundada el 2003 per l'escrip-
tor i exministre de Treball del PP Manuel
PiroenteL EI guardó, que es presentarà la
seimana que ve, tilldrà el primer guanya-
dor, decidit en secret prèviament, al
maig, quan l'autor i la seva obra es donin

a conèixer a Carmona. La iniciativa s'afe-
geix al llançament a Almuzara de la
col.lecció Tapa negra, heretada de l'edito-
rial Zoe1a i acabada d'inaugurar amb
l'edició integra de la Trilogía de Argel",de
Yasmina Khadra (pseudòniro de l'algerià
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Mohammad Moulesselhoul), formada
per les novel.les del comissari Llob Mori-
turi,Doble blanca i EIotoño de las quimeras.
Amb 12 títols ~l'any, Tapa négra comp-
tarà també amb l.orenzo Lunar Cardedo,
Lea Coyote i Qju Xiaolong. L'esperada
Muerte de una heroína roja d'aquest últim
sortirà al febrer.

AP I MAX NASH

A partir d'ara, Pinter només- puiJlicarà poesia.
.

xen en la gran novetat del compromès Nobel, de qui
Losada prepara vuit títols teatrals i Edicions 62 en
reeditarà la setmana que ve set més en català, en un

.volum que sortirà a la llum amb el titol de Harold Pin-
teressencia1.

E strenada l'any cleltítol, la segona.i més reeeixida
recreació de la distopia que va imaginar George

Orwell (Edicions 621 Destino) se serveix d'opressius
fotogrames perreferir el malson de Winston Smith:
funeionari d'un Ministeri de l<lVeritat que s'encarre-
ga de falsejar-la, l'antiheroi sDbreviu en Un totalitari

1984 sotmès a la vigilància omnímoda del Gran
Germà i al triple credt) del Partit «Laguerra és la pau. La llibemt és l'esclavitud.
LaignQrància és la fOIÇl».Un amor prohibit i el crim de pensament (crimental¡ori-

gine!) així l'angoixant crescendo d'aquesta oda a la llibertat. L'esperada edició en
digital mitiga l'absència d'extres. DAVIDGUZMÁN

GUILLERMO MOLINER

Amb el
pseudònim de
Yasmina Khadra,
Mohammad
MoulesseIhoul
s'ha convertit en
un clàssic de la
novel.la negra.

LA PELoLíCULA

EL DRAGÓN, ROJO
Director:Brett Ratner
Actors:Anthony Hopkins,Edward
Nartan, Ralph FiennesAny:2002
País: EUA

L'origen del
doctor Lecter

TRADUCCIONS PRÒPIES

Urano llança el
seu Brown català

U mbriel i el Grupo Urano, editors

d'El códigoDa Vinci i la historiado-
ra, traduiran al català les seves noves
apostes. Amb aquest objectiu han
creat una nova editorial, Entramat,
que evitarà 'que sigui la competència
(fins ara principalment Grup 62) la
que exploti en aquesta llengua els

seus grans èxits. Per reforçar simbòli-
cament la decisió, el primer gran
llançament d'Entramat serà, el Sant

Jordi que've, la versió catalana il.lus-
trada,del best-seHer de Dan BrownÀn-
gels í dimonis,Encara que no descarta
il}c1oure-hi obres originals i inèdites
en llengua catalana, i malgrat que co-
mençarà recuperant traduccions del
catàleg general -carn la bona sort,
d'Àlex Rovira i Fernando Trias de Bes-,
Urano ja ha adquirit per a Entramat
els drets en català de les principals no-
vetats del grup l'any 2006.

RECREACiÓ HisTÒRICA

Els pílars de
Santa Maria del Mar

S anta Maria del Mar ja té el seu as-
pirant a Ken Follett. Com el

britànic a Els pilars de la ten'a, l'advo-
cat lldefonso Falcones s'ha inspirat en
l'església de Barcelona per ordir una
intensa novel.la històrica, conjura in-
quisitorial inclosa, que Rosa dels
Vents i Grijalbo publicaran al març
amb el títol de la catedral del mar. La
trama, que parteíx de la construcció
real del temple per part de l'arquitec-
te Berenguer de Montagut. està am-
bientada al segle XN i recorre sis dèca-
des d'intrigues, passions i desafia-
ments al voltant del temple català. La
novel.la, la primera dedicada a Santa
Maria del Mar, suposarà el debut d'un
autor que els seus editors comparen
amb José Luis Corral (Numancia).

A nthony Hopkíns torna a
encarnar Hannibal, el

Caníbal,en aquesta adaptació
de la novel.la homònima de
Thomas Harris (Mondadori)
després de la torbadora El silenci dels anyeHs i Hannibal. Si
l'escriptor i cteador de Lecter furga en la infància de l'as-

sassí, el film incideix en la seva relació amb la policia.
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