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486. andreu gomila i marta salicrú
 putos himnes generacionals

487. francesc fontanella
 o he de morir o he d’amar

488. biel mesquida
 trèmolo

489. haruki murakami
 escolta la cançó del vent /  
 pinball 1973

490. jonathan franzen
 puresa (purity) 

491. david safier
 més maleït karma 

492. richard ford
 francament, frank 

493. víctor garcía tur
 els ocells

494. josep m. pagès
 blat 

495. alan bennett
 la dama de la furgoneta 

496. david duchovny
 vaca sagrada
 
497. noemí trujillo
 suzanne

498. haruki murakami
 l’elefant desapareix
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10163622

MATHIAS ENARD
BRÚIXOLA

142 mm

Imatge de la coberta: © Swim Ink 2, LLC/Corbis/
Cordon Press. Il·lustració de Roger Broders (1883-1953)
Fotografia de l’autor: © Marc Melki
Disseny de la coberta: Planeta Art & Disseny

La nit cau sobre Viena i sobre l’apartament on Franz Ritter, 
un musicòleg enamorat d’Orient, intenta en va agafar el 
son. A la deriva entre els somnis i els records, la melancolia 
i la febre, revisa la seva vida, passions, trobades i estades 
lluny d’Àustria (Istanbul, Damasc, Palmira, Teheran...) i 
es qüestiona el seu amor impossible per la ideal i esmu-
nyedissa Sarah.  

Novel·la nocturna, embolcallant i musical, plena d’una 
erudició generosa i d’un humor agredolç, Brúixola és un 
viatge i una declaració d’admiració, una recerca de l’altre 
en un mateix i una mà estesa, com un pont llençat en-
tre Occident i Orient, entre l’ahir i el demà, bastit sobre 
l’inventari amorós de segles de fascinació, d’influències i 
de rastres sensibles i persistents, per mirar d’apaivagar els 
focs del present. 

«Aquest llarg viatge comença a Viena i ens transporta 
fins a les costes del mar de la Xina. A través dels somiejos 

del Franz i les aventures de la Sarah, he volgut retre 
homenatge a tots aquells que, cap a llevant o ponent, es 
van enamorar de tal manera de la diferència que es van 

submergir en les llengües, les cultures o les músiques que 
descobrien, de vegades fins a perdre-s’hi en cos i ànima».  

MATHIAS ENARD

MATHIAS ENARD va néixer a Niort (França) 
l’any 1972. Va estudiar l’àrab i el persa i va pas-
sar llargues estades a l’Orient Mitjà. Actual-
ment viu a Barcelona, on es va instal·lar l’any 
2000. En català s’han publicat El tret perfecte 
(Premi Cinc Continents de la francophonie i 
Premi Edmée-de-La-Rochefoucauld), Re-
muntar l’Orinoco, Parla’ls de batalles, de reis 
i d’elefants (premi Goncourt dels estudiants, 
el premi del llibre Poitou-Charentes), L’alco-
hol i la nostàlgia i Carrer Robadors. La seva 
novel·la Zona (Premi Décembre, Premi du 
Livre Inter) va representar la consagració in-
ternacional de l’autor. Amb Brúixola, la seva 
última novel·la, novament aclamada per la 
crítica, ha guanyat el Goncourt, el premi més 
prestigiós de les lletres franceses. 



 


    

 



   



    
   

       
      

     
      

    

         

      
 

   




  
 

   
 

       
      
         
         

   
        

         
   

   





          
          
          
           
        
          
          
            
         
           
          
        
           
         
          
           
         
           
            
         
         
          
         
         

   





          
         
          
       

         
           
          
          
        
          
         
          
         
        
        
          
        
        
       
        
         
      
         

         
          
        
        
           
           
            
         
         
          
         
        

   





          
           
           
         
        
          
         
           
            
       
    

             
          
          
            
              
          
         
           
             
                

              
            
         
             
            
            
              
           
              
           
            
       

            
             
           

   





             
            
             
         
               
          
         
          

              
               
            
            
            
            
         
             
        
             
           
         
             
          
             
            
           
           
            
          
          
            
          
          
           
          
        
            
            
           

   





           
            
             
            
          
            
             
          
            
           
              
         

            
        
      
           
          
           
           

       
        
          
           
          
          
         
          
        
          
       
        
           
         
          
          

   





             
           
           
           
         
               
        
         
            
          
         
          
       
           
         
        
         
           
        
           
          
          
           
             
        
           
        
      
          
            
       
           
               
         
            

   





       
        
            
         
          
          
         
     
          
         
         
         
         
       
           
          
         
          
      
          

        
           
          
           
          
          
       
          
         
          
         
         
           
         
         

   





         
          
          
         
           
           
          
            
             
          
           
        
           
            
          
        
         
          
           
       
      
             
          
             
          
          
          
        
          
              
         
            
          
          
            

   





           
            
          
         
         
          
         
         
         
        
         
  
          

      
           
          
          
        
          
         
         
         
        
         
         
           
          
        
      
        
          

         
        
           
           

   





          
         
         
           
         
          
          
        
            
        
        
            
          
          
         
           
         
         
          
        
       
         
       
  
          

           
            
           
          
         
       
         
           
          
          

   





       
         
        
          
       
            
           
         
           
         
        
            
         
          

          
         
          
          
           
            
       
          
         
        
           
          
       
            
         
          
         
          
        
         

            

   





          
       
           

        
         

        
         

          

       
        
            
            
           
           
          
        
     
          

       
          

         
          

           
            
          
           
         
       

         
           
          
        
           
          

   





            
        
          
        
         
          
           
         
          
       
         
      
          
         
         
           
          
         
          
         
            
          
       
           
         
          
          
       
               
           
        
            
        
         
          

   





         
          
        
        
           
         
         
            
         
       
       
         
             
           
          
              
          
            
            
      
        
       
        
        
            
         
        
         
           
            
          
         
       
          
          

   





         
      
            
        
         
         
       
         
         
            
           
            
    
          

        
           
             
         
       
            
            
        
         
         
         
          
     
         

         
         
         
       
         
         
       

   





           
          
          
           
       
          
         
             
            
           
            
         
         
        
          
       
           
          
         
          
        
         
          
          
          
        
           
       
           
         
          
       
         
           
        

   





           
       
         
          
             
            
         
          
       
         
         
             
         
       
        
           
          
        
           
           
          
         
           
          
           
           
            
       
          
            
      
        
          
           
          

   





         
             
          
          
         
        
          
         
         
        
         
        
           
         
            
          
         
           
       
        
         
     
        

       
         
  
         

          
     
          

            
          
         
           
            

   





           
  
         

   
        

           
           
         
          
       
     
         

          
         
 
        

            
           
         
        
           
            
         
          

   
          

  
     
           

        
       
          
          
            

   





        
       
       
         
          
        
             
         
             
           
        
        
        
          
         
         
           
          
         
            
           
          
          
          
          
           
        
       
          
          

           
         
       
         
      

   





          
        
        
            
        
 
           

          
         
            
       
           
          
         
          
          
        
        
       
       
    
           

          
              
        
            
         
         
            
            
        
          
          
         
        

   





        
           
         
       
           
         
           
           
         
            
           
          
        
          
           
           
          
         
          
          
            
           
         
       
           
        
              
        
          
        
         
         
         
         
        

   





          
       
           
          
          
        
          
       
           
         
            
        
        
         
          
           
          
         
        
         

          
          
         
           
          
           
         
          
      
         
          
   
        

         
         

   





        
        
        
         
        
          
          
       
           
        
           
         
           
         
        
       
         
        
         
        
            
         
            
            
            
           
         
       
         
        
         
      
          
           
        

   





          
         
          
           
          
        
            
           
           
         
        
           
         
           
         
        
        
       
       
         
          
           
         
          
          
         
        
          
         
          
              
           
        
           
       

   





           
        
         
          
          
          
            
         
          
         
       
       
        
           
           
          
            
           
       
       
            
        
       
           
          
         
         
              
         
           
         
             
          
           
           

   





         
           
        
             
         
   
        

        
          
          
       
       
            
          
          
          
           
            
           
            
            
         
        
             
        
        
         
           
          
          
           
       

   




