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No et perdis...

Una lectura per gaudir
Els amants de la rambla del Celler
Autor: Víctor Alexandre
Edició: Meteora, 2017
Pàgines: 352
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Ara són menuts i aﬂaquits, i observats amb els ulls vanitosos
de la primavera, es diria que mai no han estat joves, que
sempre han estat vells. Però no és cert.

Avui us recomano una novel∙la excel∙lent, un
exquisit retrat de vida que fa gaudir a cada
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pàgina, d’aquelles que no pots parar de llegir i alhora tems que arribi el ﬁnal.
Llegint Els amants de la rambla del Celler m’ha passat el que feia temps que no
sen a amb una novel∙la, aquell sen ment impetuós que et porta a esgarrapar cinc
minuts més a qualsevol situació, per lliurar‐te a la seva lectura. És, sense cap mena
de dubte, una novel∙la deliciosa, que recomanaré amb gran èmfasi per el seu
magníﬁc desenvolupament, en la que s’ha de reconèixer el mèrit de l’autor i,
també dels editors, que és impecable i han conver t una història meravellosa en
un llibre imprescindible.
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L’habitual i entranyable passejada d’una parella nonagenària, en Joan la Marieta,
són l’excusa amb la que l’autor desgrana diverses vides. En un relat frepant, intens,
emocionant farcit de ma sos i escrit amb una prosa impecable, viatjarem en el
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temps a Barcelona i també al París més bohemi, en una desﬁlada d’ar stes que
junt amb la passió per el cinema i el teatre, d’uns i altres, converteixen la cultura,
en sí mateixa, gairebé en un personatge més de la trama en unes pàgines que
tenen banda sonora pròpia, Les fulles mortes, decidiu vosaltres mateixos si
preferiu la versió de Julie e Gréco o la d’Yves Montand.
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Diverses subtrames sub lment creuades atorguen a la novel∙la una complexitat
que converteix Els amants de la rambla del Celler, en una novel∙la imprescindible,
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un regal per a qualsevol lletraferit. La guerra, el tractament de la vellesa, mobbing
immobiliari, abusos sexuals a menors, l’amor i les relacions. El passat, que tots
arrosseguem i, les connexions que tot sovint se’ns escapen per viure d’una
manera aïllada. De cap a ﬁ, una gran novel∙la.
Víctor Alexandre (Barcelona, 1950), és escriptor i
periodista i treballa en diversos camps literaris: assaig,
teatre, conte i novel∙la. Ha rebut els premis Recull
(1996), Lluís Companys (2005), Francesc Ferrer i
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Gironès (2006), Mercè Rodoreda (2008), Joan
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Coromines (2014) i Fundació Catalunya Estat (2015).
Col∙labora regularment en diferents mitjans de

Literatura i Ero sme

comunicació nacionals, com ara El Món i Racó Català, i
en els mitjans locals Cugat.cat i Tot Sant Cugat. Els

amants de la rambla del Celler marca el seu retorn a la novel∙la després de sis
anys d'absència.
Llegeix les primeres pàgines
Sílvia Cantos
Publicat per Sílvia Cantos a 9:20
E quetes de comentaris: abusos sexuals, amor, art, Barcelona, cinema, emocions, història, històrica, Meteora,
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mobbing immobiliari, música, Novel∙la, París, teatre, vellesa, Víctor Alexandre, vida
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