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de cotxe –fa memòria l’autor–. La 
força d’un destí explica les ganes de 
menjar-se el món del meu personat-
ge, però alhora veus que durant la se-
va aventura per triomfar li van apa-
reixent obstacles que ha d’anar su-
perant: la mort de Dean va ser un 
d’aquests elements fatídics”.  

Decidit a fer realitat el seu som-
ni, Leon va inaugurar el dia 1 d’abril 
del 1956 –estava a punt de fer 27 
anys– el restaurant La Scala al 9455 
de Santa Monica Boulevard, a Be-
verly Hills. “A partir d’aquí, en Jean 
va entrar en contacte amb el Holly-
wood daurat dels anys 50 i 60 –diu–. 
A La Scala hi anaven actors com 
Paul Newman, Warren Beatty, Ma-
rilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Na-
talie Wood i també John Fitzgerald 
Kennedy, que li acabaria fent con-
fessions que mai abans havia expli-
cat a ningú”. La novel·la es conver-
teix, per tant, en un homenatge a 
“un món glamurós, tocat per una 
pàtina daurada i excepcional”. Giro-
nell diu que “Leon es va acabar con-
vertint en el director de les estrelles 
de Hollywood durant la seva vida di-
ària”. Els lectors hi trobaran un do-
ble aprenentatge: “El personatge es 
va forjant gràcies als altres i els al-
tres són més humans gràcies a en 
Jean”.  

Entre les fites del protagonista hi 
ha convertir-se en un dels amics ín-
tims de Marilyn Monroe, a qui va ho-

Un home que se’n va a 
fer les Amèriques li ha 
permès fer l’agost a 
Martí Gironell, que 
amb La força d’un des-

tí s’ha emportat els 60.000 euros del 
38è premi Ramon Llull. “Els dos 
grans somnis del protagonista són 
aixecar un restaurant a Hollywood 
i oferir un gran vi als seus comen-
sals”, diu el novel·lista i periodista, 
que una vegada més s’ha basat en un 
personatge real, Ceferino Carrión 
–o Jean Leon, des que aconsegueix 
la ciutadania nord-americana–, per 
bastir una nova novel·la històrica, 
que s’afegeix a títols com El pont dels 
jueus (Columna, 2007) i El primer 
heroi (Ediciones B, 2014). 

“El plantejament és el mateix 
que en anteriors ocasions –admet–. 
Primer descobreixo una història, 
llavors aprofundeixo en el coneixe-
ment del personatge i quan escric 
intento portar de bracet els lectors 
per la seva vida”. Si anteriorment 
Gironell s’ha deixat inspirar per la 
vida d’un bandoler, d’un monjo de 
Montserrat o dels encarregats d’es-
poliar l’art romànic català, en 
aquesta ocasió ha reconstruït el pe-
riple vital “d’un emprenedor cata-
là que fuig de l’Espanya franquista 
l’any 1949, quan té 21 anys, i viatja 
fins als Estats Units amb l’objectiu 
de fer realitat les seves aspiracions”. 
Fill d’una família d’orígens cànta-

!!!! Jordi Nopca

Jean Leon, protagonista de ‘La força d’un destí’, és un 
emprenedor català que a la dècada dels 50 munta un 
restaurant a Hollywood i es converteix en el punt de trobada 
de les celebritats del món del cinema. Gironell ha guanyat el 
premi Ramon Llull novel·lant la vida d’un personatge real que 
va fer fortuna en la restauració i en el món del vi

bres, Ceferino Carrión es va ins-
tal·lar a Barcelona amb la mare i els 
germans després que la casa de San-
tander patís un incendi i el pare i el 
germà gran morissin quan el vaixell 
mercant en el qual treballaven va 
ser enfonsat. Havent fent de plan-
xista a la Pegaso durant uns anys, el 
jove Carrión va decidir que comen-
çaria una nova etapa a França i se 
n’hi va anar fingint que sortia a so-
par amb la seva xicota. “Després de 
guanyar-se la vida com podia, Cefe-
rino es va instal·lar a Le Havre, on va 
aconseguir agafar un vaixell en di-
recció a Nova York –explica Giro-
nell–. Allà va començar la seva sego-
na vida. Va haver de canviar d’iden-
titat i des de llavors va ser conegut 
amb el nom de Jean Leon”. 

Triomfar a Hollywood 
El periple biogràfic del jove faria un 
altre tomb quan, a punt de ser cri-
dat a files per anar a la Guerra de Co-
rea, va decidir fugir a Hollywood. 
Gràcies a la feina de cambrer en dos 
locals de moda, el Villa Nova i el Vi-
lla Capri –aquest últim, propietat de 
Frank Sinatra i del jugador de beis-
bol Joe DiMaggio–, Leon va comen-
çar a fer amics en el món del cinema. 
El 1955 va convèncer James Dean 
perquè obrissin un local a mitges. 
“Però el 30 de setembre d’aquell any, 
poc abans d’inaugurar el restaurant, 
James Dean va morir en un accident 
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" Maria Aurèlia Capmany, 
vista cent anys després 
del seu naixement  
" Nova traducció d’‘El cor 
de les tenebres’, de Conrad
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Martí 
Gironell,  
un premi 
Ramon Llull 
de pel·lícula

" Vicenç Altaió torna a la 
poesia amb ‘Radicals 
lliures’ " Per què val la 
pena llegir la nova 
novel·la de John le Carré?
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MARTÍ 
GIRONELL 
(BESALÚ, 1971) 
DURANT LA 
RODA DE 
PREMSA 
D’AHIR EN 
QUÈ ES VA FER 
PÚBLIC QUE 
GUANYAVA EL 
PREMI RAMON 
LLULL.  
MANOLO GARCIA 

demanat una altra excedència 
per poder seguir fent cursos, 
xerrades i articles –diu–. 
M’agrada encomanar les ganes 
de llegir a les escoles i els instituts. A 
més, ara que tinc La força d’un des-
tí faré tantes presentacions com pu-
gui, perquè crec molt en això d’anar 
a tot arreu a parlar del llibre”. La vi-
da de Jean Leon –que la novel·la no 
explica en la seva totalitat: s’atura 
el 1981, tot i que l’empresari 
va morir el 1996– no havia 
merescut fins ara cap ficció. Sí 
que hi havia una biografia, es-
crita per Sebastián Moreno, 
Jean Leon. El rey de Beverly 
Hills. La va publicar Edicio-
nes B l’any 2003, la mateixa 
editorial que va llançar les dues 
últimes novel·les de Gironell, El pri-
mer heroi (2014) i Strappo (2015). 
Amb La força d’un destí, l’autor tor-
na a Planeta, grup en què va publicar, 
entre d’altres, El pont dels jueus, de 
la qual es van vendre més de 80.000 
exemplars només en català. 
“L’autor ha escrit una no-
vel·la d’aventures amable 
–explica Gemma Lienas en 
nom del jurat–. Toca la Guer-
ra Civil d’una manera diferent, 
la fa servir com a excusa per 
entrar en un altre món, el de 
Hollywood. No sé si hi ha cap 
altra novel·la d’un català que 
vagi als Estats Units i triomfi”.!

El pont dels jueus 
COLUMNA, 2007 

Amb la seva primera història, 
ambientada a Besalú du-
rant els anys de construc-
ció del pont de pedra, Gi-
ronell va aconseguir un 
èxit amb pocs prece-
dents en la literatura ca-
talana. Des del 2007 n’ha 
venut 80.000 exem-
plars en català i 40.000 

en castellà, ha sigut tradu-
ït a l’italià, al polonès i al brasi-
ler i se n’ha fet un còmic.

UNA DÈCADA 
D’ÈXITS 
HISTÒRICS

menatjar dedicant-li un dels plats es-
trella del restaurant, els fettuccine à 
la Marilyn. Leon va ser una de les úl-
times persones que va veure viva l’ac-
triu: la nit del 4 d’agost del 1962, ho-
res abans que fos trobada morta a ca-
sa seva a Brentwood, li va portar un 
plat de pasta. 

Buscar el millor vi del món 
Sota el restaurant, Jean Leon tenia 
un celler subterrani on emmagatze-
mava unes 25.000 ampolles, entre 
les quals es podien trobar alguns dels 
millors vins del món. El propietari de 
La Scala, però, tenia l’aspiració d’ela-
borar el seu propi vi, i és per aquest 

Creat l’any 1981 per l’editorial 
Planeta, el guardó es va conver-
tir en el més ben dotat de les lle-
tres catalanes (90.000 euros) 
quan l’any 2007 es va signar un 
conveni de col·laboració amb la 
Fundació Ramon Llull, formada 
pels governs andorrà, balear i ca-
talà, aquest últim representat a 
través de l’Institut Ramon Llull. 
Cinc anys després, amb el conve-
ni no renovat, el premi va perdre 
30.000 euros de dotació i va tor-
nar a ser competència exclusiva 

de Planeta. La novel·la escollida 
continua publicant-se en català, 
castellà i francès. Entre els gua-
nyadors del premi Ramon Llull 
des de la creació del guardó hi ha 
Joan Perucho, Carme Riera, Te-
renci Moix, Valentí Puig, Josep 
Maria Ballarín, Maria de la Pau Ja-
ner, Joan Corbella, Najat El Ha-
chmi, Màrius Serra i Vicenç Villa-
toro. Els triomfadors de les cinc 
últimes edicions han sigut Sílvia 
Soler, Care Santos, Xavier Bosch, 
Víctor Amela i Pilar Rahola.

UN GUARDÓ AMB UNA LLARGA HISTÒRIA

motiu que, tal com recorda Gironell, 
“va acabar comprant uns terrenys al 
Penedès el 1962”. Seria aquest ma-
teix any que l’emprenedor viatjaria a 
Barcelona per presentar la dona, la 
Katty, i els dos fills a la família que  
havia deixat una dècada i mitja enre-
re, i que, fins llavors, no havia tingut 
cap més notícia d’ell. 

“He dedicat els dos últims anys i 
mig a aquesta història –assegura–. 
És la novel·la més important que he 
escrit fins ara, n’estic molt content”. 
Per escriure-la, l’autor va demanar 
dos anys de permís a TV3, on treba-
llava al servei d’informatius. “El per-
mís se’m va acabar al gener però he 
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L’arqueòleg 
COLUMNA, 2010 

Artífex de la Bíblia de Montser-
rat i del Museu de l’Orient 
Bíblic, Bonaventura Ubach 
és el personatge principal 
de la tercera novel·la de 
Gironell. El periple per ter-
res bíbliques va convèn-
cer els lectors: se’n van 
vendre 55.000 exem-
plars en català. Es pot lle-

gir en italià, brasiler, polo-
nès i en braille.
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L’últim abat 
COLUMNA, 2012 

Per escriure L’últim abat –últi-
ma novel·la de l’etapa de 
Columna–, Gironell va tre-
ballar des d’una cel·la de 
Sant Benet de Bages. El 
retrat dels estralls de la 
corrupció en la política i 
en l’Església a la segona 
meitat del segle XVI va 
ser publicat en català i 

castellà, i se’n van vendre 
40.000 exemplars.
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El primer heroi 
EDICIONES B, 2014 

A El primer heroi, Gironell va 
viatjar fins a un fragment 
de la prehistòria ambien-
tada en les futures ter-
res catalanes. Ynatsé ha 
de trobar el remei a un 
mal que assola la seva 
comunitat, el Clan dels 
Cavalls. Va vendre’n 
30.000 exemplars. Es 

va traduir a l’italià i també 
al francès.
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Strappo 
EDICIONES B, 2015 

L’autor recorda el pioner en la 
tècnica de l’strappo, Fran-
co Steffanoni, que li per-
met arrencar el 1915 els 
frescos i murals del con-
vent de Sant Nicolau, a 
Treviso. Quatre anys 
després, el mètode italià 
es posa en pràctica a les 
esglésies de la Vall 

d’Aran. El llibre denuncia 
l’art romànic català espoliat.
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