LLIBRES
CERRADO CINCO MINUTOS
Esther Domínguez (Donbuk)

CHICA CONOCE CHICO
Ali Smith (Nórdica)

Novel·la. Esther Domínguez
torna a la novel·la policíaca amb
Cerrado cinco minutos, un conjunt de relats que es desenvolupen a terres gallegues. L’autora
rescata dels seus anteriors relats el personatge de Chelo Expósito, una tinent de la Guàrdia
Civil.

Novel·la. Aquesta novel·la va ser
publicada l’any 2007 i és un dels
llibres d’Ali Smith més apreciats
per la crítica i els lectors. Una inoblidable revisitació de les Metamorfosis d’Ovidi que ens parla
sobre el poder transformador de
l’amor en els diversos vessants i
esdeveniments de la vida.

Notes al marge

Cada imatge,
mil paraules
Si per casualitat tenen previst
les setmanes vinents de viatjar a
la Normandia, els recomano que
s’acostin a Caen per veure una exposició excepcional, titulada Icons,
del fotògraf nord-americà Steven
McCurry.
Del genial virtuós de la càmera
en vaig glossar ja en aquesta secció
un llibre que aplegava instantànies
de persones llegint, concentrades al
màxim, en tota mena de circumstàncies, la majoria força insòlites,
arreu del món: una autèntica apologia de la lectura, tan oportuna en
uns moments en què la lletra impresa sembla sucumbir cada dia
més a l’audiovisual.
A una punta i altra de la ciutat
de Caen se situen l’abadia dels Homes i l’abadia de les Dones. Doncs
bé, l’extraordinari esdeveniment
cultural a què m’estic referint té
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lloc a la primera, fins al 15 de setembre (val a dir que aquesta mostra internacional itinerant havia pogut ser visitada l’any passat a Madrid, parlo doncs per a tots aquells

que se la van perdre o volen repetir
l’experiència).
Un centenar de fotografies de
gran format, algunes d’inèdites,
d’a ltres conegudes, com aquell
primer pla d’una noieta afganesa,
Sharbat Gula, d’ulls claríssims enmig d’un rostre envellit cobert per
un vel granat –una mirada fixa, penetrant, barreja de despit i incomprensió, com si ens estigués retraient alguna cosa–, obtinguda en
1984 en un camp de refugiats i que

