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El balanç general
de l’Any Rodoreda
convida a la
satisfacció

L’ impagable diccionari Al-
cover-Moll explica que
un rodor (o roldor) és un

arbust molt ramós, i doncs per
evocar una rodoreda hauríem
d’imaginar-nos un munt de peti-
tes branques entrellaçades, super-
posades, bifurcades, un joc de fu-
gues enlaire i de línies lleugera-
ment divergents però sempre uni-
des pels tanys comuns.

¿Coneixien vostès, per exem-
ple, la imatgeria potent i inquie-
tant sorgida de les mans (i els pin-
zells) de Rodoreda al seu exili
europeu, la interiorització i la de-
vastació d’aquestes pintures i co-
llages tan del seu moment i tan re-
veladores avui que encara són a
temps d’anar a veure (fins a l’1 de
febrer) a la Pedrera, en una bella
exposició comissariada per Mercè
Ibarz? ¿S’esperaven vostès que la
barreja de melodrama, força nar-
rativa i mestratge formal de la
gran narradora donaria tant de si
adaptada dalt de l’escenari com
s’ha pogut veure enguany al
TNC? ¿Han llegit El món d’Ulisses i
la resta de l’excel.lent poesia de
l’autora, rescatada per Abraham

Mohino al volum Agonia de llum?
¿S’imaginaven vostès la dona tos-
suda (o ferma, segons el punt de
vista), dubitativa per moments,
desplaçada, tirant a conservadora
que sorgeix de la llarga corres-
pondència intercanviada amb
l’editor Joan Sales? ¿No se’ls fan
ja les dents llargues a l’espera de
l’edició dels epistolaris amb Ar-
mand Obiols i Josep Carner?

Han passat els 12 mesos dels
actes pel centenari del naixement
de Mercè Rodoreda i el balanç ge-
neral convida a la satisfacció per-
què, enllà dels inevitables actes
més o menys institucionals i de
les previsibles (i esperades!) edi-
cions, la imatge de l’autora en
surt enriquida i potenciada, com
ja va passar el 1997 amb l’Any Pla
o el 2002 amb l’Any Verdaguer. El
centenari de la mort o el naixe-
ment d’un escriptor és sempre
una oportunitat per a la divulga-
ció o la reivindicació. Només en el
cas dels grans noms acaba signifi-
cant a més, passats 100 anys, un
engrandiment de la seva imatge,
una intensificació del seu llegat li-
terari. Vull dir que, parlar, podem
parlar de (gairebé) tothom, però
que se n’engrandeixin i revalorit-
zin i es facin més densos i inten-
sos i més atractius nom i obra
només passa amb els grans petits
autors ramosos, resistents, arbo-
ris. Els de fruits negres, lluents,
verinosos. Com una rodoreda. H

icult
DIMECRES

21 DE GENER DEL 2009 61llibres el Periódico

bre música es deu al fet que inter-
net ha devaluat la música fins al
punt que aquesta «ha deixat d’inte-
ressar per si mateixa», però alhora
ha incrementat «l’interès per tot el
que està relacionat amb la música,
com documentals i textos».

VENDES / La llibreria Lenoir fa el
80% de les seves vendes a través de
la xarxa, segons Àngel Ardèvol, el
propietari de la botiga i director de
l’editorial del mateix nom. Ardèvol
publica traduccions i, cada vegada
més, obres d’autors espanyols. Me-
ritoris són Los Salvajes y yo, de Gaby
Alegret, el cantant del conjunt dels
60, i Peter Hammill & Van Der Graaf
Generator, de Marcelo Gobello.
«Però són llibres minoritaris», diu
Ardèvol.

El supervendes de l’editorial bas-
ca Discos Crudos és Por favor, máta-
me. La historia oral del punk, de Legs
McNeil i Gillian McCain, amb
5.000 exemplars, mentre que a Ro-
binbook El sonido de la ciudad, de
Charlie Gillett, un dels textos fun-
dacionals de la historiografia del
rock, ha arribat als 8.000. «Són lli-
bres que van fent el seu camí, mai
best-sellers», diu Martí Pallàs, editor
de Robinbook, per a la qual Jordi
Bianciotto està escrivint una ambi-
ciosa història del rock en tres vo-
lums dels quals de moment ha vist
la llum Guía universal del rock. De
1990 hasta hoy.

Segons Gonzalo, «escriure
aquests llibres a Espanya és un acte
d’amor, no de negoci». Però no fal-
ten autors disposats a escriure’ls ni
editorials disposades a editar-los. H

Tot i més
sobre els ‘mods’

33 Els mods presumeixen de ser
els més llestos de la classe de
les subcultures juvenils. Els més
cultes. Sens dubte, es publica
mol t sobre e l l s . A Londres
1960-1966 (Armas Tomar, 2005),
d’Ángel de la Iglesia, que va per
la tercera edició, s’hi han sumat
Revival mod 1974-1988 (Lenoir,
2008), de Robert Abella; Bienve-
nidos al planeta mod (autoeditat,
2008), de Marcos Ruano Rey;
Sharper word (Lenoir, 2009), amb
textos de Colin McInnes, Tom
Wolfe i altres sobre el moviment,
i ¡Ahora! No mañana. Los mods
en la nueva ola española (foto;
Milenio, 2009), de Pablo Martínez
Vaquero.

EL MOVIMENT

a llibreteral

Després d’‘El nen...’
ERNEST ALÓS
BARCELONA

Laura Ventalló
Casa del Llibre
Passeig de Gràcia, 62. Barcelona

Entreu per la porta de la Casa del
Llibre del passeig de Gràcia on s’ex-
posa la literatura en català. Comp-
teu fins a la quarta taula de nove-
tats, a mà esquerra. Doneu la volta
fins a veure la part de la taula que
està orientada cap a la paret. Allà
trobareu els llibres preferits del per-
sonal de la casa. «Intentem mante-
nir un espai per als clàssics, per als
llibres de petites editorials, que ens
agraden molt», explica la responsa-
ble de la secció de narrativa, Laura
Ventalló. Per als compradors despis-
tats, té dues recomanacions segures.
El mordaç i divertit A la caza del
amor, de Nancy Mitford (Asteroide)
–«estem enamorats d’aquest llibre,
que explica com havia de ser una
dama per casar - se al Londres
d’abans de la guerra; és literatura
superminoritària però per nosal-

tres és un best-seller, el recomanem
molt, sobretot a dones», i El quinto en
discordia (Asteroide), de Robertson
Davies. Una altra exquisidesa reco-
manable per a tots els públics: El Pa-
dre Brown: Relatos completos, de G. K.
Chesterton (Acantilado).

En aquesta pujada de gener s’es-
tan venent més llibres de butxaca
(«sobretot policíaca, històrica, Mura-
kami i el Chesil Beach, de McEwan»),
la biografia de Pasqual Maragall, Go-
morra, Katherine Neville, El xinès, de
Henning Mankell... I hi ha alguna
recuperació inesperada, com la clàs-
sica novel.la epistolar Adreça descone-
guda (La Magrana). «És una petita
meravella que la gent està redesco-
brint. Hi ha qui, després de llegir el
El nen del pijama de ratlles, et demana
algun llibre sobre l’Holocaust. Però
a molts si els dónes Si és un home, de
Primo Levi, es moriran de l’ensurt a
la tercera pàgina». H

Una obra sobre la immigració
argentina guanya el Bruguera
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‘El heredero’, de
Mario Catelli, es
desenvolupa a la
Barcelona dels 80

M
ario Catelli (Rosario, Ar-
gentina, 1957) ha resultat
guanyador del quart pre-
mi Bruguera de novel.la

–dotat amb 12.000 euros– amb
l’obra El heredero, que aborda la
història, en paraules de l’editora
Ana María Moix, d’un «perdedor» a
la Barcelona de finals dels anys 80.
La novel.la, que serà publicada a
principis d’abril, va ser elegida com
a guanyadora pel poeta i novel.lista
José Manuel Caballero Bonald en
qualitat de jurat únic.

Al premi han concorrecut 252
obres procedents de cinc països de
parla hispana, Alemanya i Bèlgica.
Els jurats de les anteriors convo-
catòries del premi van ser Eduardo
Mendoza (2006), Ana María Matute
(2008) i Esther Tusquets (2009). Ca-
ballero Bonald va assenyalar que la
novel.la guanyadora «narra les des-
ventures d’un músic argentí tras-
plantat a una Barcelona de pícars i
perdedors, amb el contrapunt de la
dictadura militar actuant com a per-
manent recordatori del terror».

L’EXILI / El heredero aborda els amors,
records i trobades còmiques i for-
tuïtes d’un personatge trastornat
per l’exili econòmic a què es veu
obligat. Amb un to tragicòmic, Cate-
lli desgrana l’aventura picaresca
d’algú que intenta sobreviure en
una Barcelona tan variada com gro-
tesca on conviuen immigrants i
gent de la ciutat. «Escriptors i altres
membres de la vida literària de la
part alta de la ciutat es barregen

amb la fauna del Raval, les orques-
tres de festa major i els joves profes-
sionals de la Catalunya pròspera»,
assenyala l’editorial.

Catelli, que viu a Barcelona des
del 1987, va declarar ahir que s’han
dit molt poques coses sobre l’arriba-
da «d’aquesta immigració potser
menys sorollosa, però que d’alguna
manera ha influït en la cultura de
Barcelona, entenent per aquesta cul-
tura des de la música que es toca al
Raval fins com s’ha anat modificant
el paisatge en tots els sentits».

Aquesta obra, que té un marcat to
autobiogràfic (l’autor ha exercit di-
versos oficis al llarg de la seva vida),

és la primera novel.la per a adults es-
crita per Mario Catelli. Va començar
a gestar-se fa tres anys en forma de
notes soltes, que barrejaven tant es-
cenes imaginàries com records per-
sonals. Fa un any i mig, Catelli va re-
prendre l’obra: «Vaig fer un gran co-
llage amb notes preses en diversos
llocs i situacions. Tot això es nota en
el ritme de les escenes, que és una
mica fotogràfic».

Ana María Moix va subratllar que
la novel.la està «molt ben escrita, és
molt madura i amb un contrast es-
tilístic molt reeixit entre la part bar-
celonina i els petits flaixos sobre la
dictadura argentina». H

33 El guanyador del quart premi Bruguera de novel.la, Mario Catelli.
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33 El mod de BCN Ringo Julián.


