L’APARADOR

Enzo TRAVERSO. Melancolía de izquierda.
Después de las utopías. Barcelona: Galaxia
Gutenberg, 2019, 415 p., 23,50 €

Amb l’esfondrament del comunisme l’any
1989, les utopies del segle XX van desaparèixer i van deixar lloc a un present carregat
de memòria però incapaç de projectar-se en
el futur. Aquest nou vincle entre història i
memòria permet redescobrir una tradició
oculta, una visió melancòlica de l’esquerra
que travessa la història revolucionària. A
partir d’un arxiu vast i heterogeni de teoria,
testimonis i imatges, l’historiador italià Enzo
Traverso (entrevistat en aquest número de
L’AVENÇ) explora aquesta constel·lació melancòlica des de perspectives diverses: l’anàlisi d’una cultura esquerranosa de la derrota,

Ali SMITH. Tardor
Traducció de Dolors Udina. Barcelona: Raig
Verd Editorial, 2019, 240 pp., 19 €

Ali Smith (Inverness, Escòcia, 1962) és una
reconeguda escriptora britànica. A banda de
novel·les, ha escrit també teatre i assaig i
col·labora habitualment als mitjans de comunicació. D’ella ja havíem llegit, també a Raig
Verd, Com ser-ho alhora (2015) i L’accidental (2017). La seva prosa reflecteix la societat
de la seva època, amb una llengua brillant i
un punt de fuga en el surrealisme i l’humor
que atrapa al lector i el manté en estat d’alerta permanent. Ha guanyat nombrosos preBernat RUIZ DOMÈNECH. Desencadenats.
Un nou mercat per al llibre independent
Barcelona: Edicions Saldonar, 2019, 256 pp.,
18,90 €

Des de la difícil tasca de compaginar el
doble rol d’editor i de consultor sobre el sector del llibre, Bernat Ruiz Domènech (Barcelona, 1975) ha fet un exercici de síntesi i
proposta sobre com veu el funcionament del
sector en l’actualitat, des de la perspectiva
de la lectura i els lectors/consumidors, i de
tots els agents que intervenen en el procés de
producció i comercialització (autors, editors, distribuïdors, llibreters), i sobre com

la descripció d’una concepció marxista de la
memòria, la construcció d’una visió del dol,
i la investigació de la tensió entre l’èxtasi i la
pena que dona forma a la bohèmia revolucionària. El llibre fa atenció a diverses figures
que sintetitzen la melancolia d’esquerra, de
Marx a Benjamin, i se centra en l’anàlisi
d’una rica iconografia, des de la pintura de
Courbet fins al cartellisme soviètic dels anys
1920, o les pel·lícules d’Eisenstein, Theo Angelopoulos, Chris Marker i Ken Loach. Als
antípodes d’un manifest nostàlgic, Traverso
sosté que «La melancolía de izquierda no
significa el abandono de la idea del socialismo o de la esperanza de un futuro mejor;
significa repensar el socialismo en un tiempo
en que su memoria está perdida, oculta y olvidada y necesita ser redimida».

mis literaris i, en concret, Tardor, la novel·la
que ressenyem aquí, ha estat finalista del
Man Booker Prize. Tardor és la primera
del cicle de quatre novel·les estacionals, que
va començar el 2016 i que encara no ha conclòs, i que Raig Verd anirà publicant consecutivament, totes amb traduccions de Dolors
Udina. El present volum, prologat per l’escriptor Víctor García Tur, ens fa descobrir la
identitat dels personatges a partir de la relació que estableixen entre ells i el seu entorn,
i amb el pas del temps, una nena i un avi veí.
De Tardor s’ha dit que és la primera novel·la
postBrexit, perquè es va escriure just després
del referèndum i la situació hi és reflectida.
els estan afectant els canvis tecnològics, els
consums, el mercat i el comerç. Una anàlisi
(a voltes severa i poc complaent sobre els
professionals del sector) del cas català, sobretot, i també de l’espanyol amb alguns
exemples de l’estranger, que porta Ruiz a indagar noves maneres d’arribar al lector i
d’optimitzar els recursos, basades en la
col·laboració entre les diverses baules de la
cadena. Amb la voluntat d’obrir el debat per
avançar, proposa constituir un clúster d’empreses en un horitzó molt curt de temps,
amb quatre transformacions urgentsrelatives a la transparència, l’audiència, l’economia del llibre i els punts de venda.
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