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prop. És molt més senzill que fer un
guió i et permet fer sortir el jo escrip-
tor que portes a dins”.

Jordi Puntí
De perdre maletes a recordar
el Manlleu de finals dels 70
Un any després de publicar Ma-
letes perdudes (Empúries), Jordi
Puntí l’ha tornat a encertar amb
Els castellans (L’Avenç), on bar-
reja l’experiència personal al
Manlleu de finals de la dècada
dels 70 amb la voluntat d’explicar
com era percebuda la immigració

per part dels ciutadans (i, de retruc,
per part dels petits de la casa). “La
infantesa és una ficció –explicava
Puntí amb motiu de l’aparició del
llibre–. La vivim com una ficció per-
què no tenim records, i totes les ex-
periències són noves i tenen un
component fantàstic. Quan la re-
cordem tendim a viure-la com si fos

una pel·lícula. El llibre ex-
plora aquesta mirada de la
ficció pel·liculera”.

Javier Marías
Escriure sobre
l’enamorament
Havent culminat la trilogia
Tu rostro mañana l’any
2007, eren molts els que es-
peraven el proper pas de fic-

ció de Javier Marías. A Los enamo-
ramientos (Alfaguara), l’autor ma-

Si es té en compte que a Ca-
talunya s’editen gairebé
35.000 títols cada any
–8.500 dels quals són en
català– fer una tria de no-

més 10 de les novetats del 2011 és
una gran temeritat. Conscients que
les absències seran gairebé més pre-
sentsqueelstítolsseleccionats,latria
de l’ARA consigna uns quants dels
noms imprescindibles d’enguany,
endreçats per ordre d’aparició.

Marta Rojals
‘Primavera, estiu, etcètera’, un
esquer literari i una autora invisible
Una de les novel·les més matineres
del 2011 va ser el debut de Marta Ro-
jals, Primavera, estiu, etcètera (La
Magrana), que s’ha convertit en un
dels llibres més recomanats de l’any
a casa nostra gràcies a la combina-
ció de tres factors: l’exigència literà-
ria, el retrat generacional i la nega-
ció de l’autora –lícita però intri-
gant– de fer cap promoció. El llibre
explica el retorn de l’Èlia de cal Pe-
dró al poblet ebrenc on va créixer.
La crisi laboral i personal que viu es-
devé una bona aliada per redesco-
brir els ambients i personatges de la
infantesa, al mateix temps que con-
voca algun fantasma.

Stéphane Hessel
La cara francesa de la indignació i
el malestar actuals

✒✒✒✒ Jordi Nopca

Jaume Cabré, Stéphane Hessel i G.R.R. Martin són alguns dels autors més sol·licitats
d’aquest 2011. La collita editorial, com cada any, ha estat variada i generosa. L’èxit, en
casos com el de Jonathan Franzen o Haruki Murakami, ve avalat per campanyes
d’abast internacional. Encara hi ha lloc per a sorpreses com el debut de Marta Rojals

Indigneu-vos! (Destino), pam-
flet que amb prou feines supe-
ra la cinquantena de pàgines i
que el diplomàtic Stéphane
Hessel va publicar poc després
de fer 93 anys, ha estat un dels
llibres més comentats del 2011,
ha ajudat a batejar els protago-
nistes de les acampades massi-
ves del maig i el juny –i les protestes
posteriors– i s’ha convertit en un fe-
nomen editorial amb seqüeles gai-
rebé immediates: Comprometeu-
vos!, conversa amb Gilles Vander-
pooten, i la recuperació de les seves
memòries, Ballant amb el meu segle.

Albert Espinosa
Tenir vacances i una mica
d’aigua a prop
Si tu em dius vine, ho deixo tot...
però digue’m vine (Rosa dels
Vents / Plaza & Janés) ha estat,
comercialment parlant, la no-
vel·la del Sant Jordi 2011. Escri-
ta pel guionista de Polseres ver-
melles, l’última ficció narrativa
d’Espinosa comença amb una
doble sotragada per al protagonista:
la pèrdua de la parella i la voluntat
de trobar un nen desaparegut.
“L’univers premia la gent que atu-
ra mons, i el personatge d’aquesta
novel·la, el Dani, hi creu”, deia Espi-
nosa, que es va dedicar a la novel·la
durantelstresmesosd’estiudel2010:
“Escric en un lloc on hi hagi aigua a

a
● La primera novel·la
de Samuel Beckett
● Javier Pérez Andújar
passeja per Sant Adrià
de Besòs

34-35

36-37

● Entrevista a Victoria
Cirlot, defensora del rei
Artús i la Taula Rodona
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Morta’, de Dostoievski
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drileny escriu una història
d’amor a partir d’un narra-
dor femení i amb l’ajuda del
professor Francisco Rico,
convertit en un personatge
més de la novel·la.

Camilla Läckberg
La sèrie negra segueix
venent (i molt)
Amb cada nova novel·la, Camilla
Läckberg guanya lectors. Traduïda
a una trentena llarga de llen-
gües, l’escriptora sueca és un
dels valors del gènere negre
més comercial, amb més de 8
milions d’exemplars venuts a
tot el món. A Empremtes que
mai s’esborren (Amster-
dam/Maeva) adverteix sobre el
racisme ingent a Suècia al ma-
teix temps que desenterra al-
gun nazi emmascarat. Tot això
a partir de les investigacions del po-
licia Patrik Hedström i la seva pare-
lla, Erica Falck, que compagina l’es-
criptura de novel·les de misteri amb
la criança dels fills.

Haruki Murakami
Una distòpia de més d’un
miler de pàgines
Quan a principis de juny
Haruki Murakami va visitar
Barcelona per recollir el Pre-
mi Internacional Catalunya,
els lectors encara no coneixi-
en el desenllaç d’1Q84 (Em-
púries/Tusquets), trilogia
distòpica de l’autor japonès publica-
da en dos lliuraments que s’ha man-
tingut durant mesos a la llista dels lli-
bres més venuts. Murakami va asse-
gurar que a la pròxima novel·la dona-
ria la seva versió sobre el desastre de
Fukushima. Si és així, l’autor de
Kafka a la platja i Tòquio Blues se-
guirà recorrent camins poc llumino-
sos i plens de sorpreses.

del 2011

L’any 2011 serà recordat també
per retorns de qualitat literària,
un premi Nobel que pocs havien
llegit, algun debut sonat i un
grapat d’edicions de clàssics
que, sorprenentment, encara
no estaven a l’abast dels lectors
catalans.

En l’apartat dels grans retorns hi
trobem Martin Amis amb La viu-
da prenyada (Empúries/Anagra-
ma), Julian Barnes i el recull de
contes Pulsacions (Angle), Mi-
chel Houellebecq amb l’impressi-
onant i devastadora El mapa i el
territori (Empúries/Anagrama),
i Philip Roth, que gràcies a Nème-
si (La Magrana/Mondadori) ha re-
cuperat el respecte que alguns
lectors i crítics li havien perdut
per culpa de la novel·la anterior,
La humiliació.

Quan el 6 d’octubre l’Acadèmia
Sueca va anunciar el nom del pre-
mi Nobel de literatura 2011, To-
mas Tranströmer, van ser pocs
els que van fer un bot d’alegria,
no pas per animadversió cap al
poeta suec, sinó per pura desco-
neixença de la seva obra. Tradu-
ït a una cinquantena de llengües,
només hi ha un títol de Trans-
trömer en català, a hores d’ara: La
plaça salvatge (Perifèric). En cas-
tellà, l’editorial madrilenya Nór-
dica, especialitzada en autors es-
candinaus, va publicar al mes de
setembre la segona antologia del
poeta, Deshielo a mediodía.

En l’apartat de debuts remarca-
bles, el 2011 ha estat l’any en què
han arribat a les llibreries tres no-
vel·les precedides de molt bona
premsa estrangera: en el cas de
Téa Obreht, autora de La dona
del tigre (Angle/Mondadori), ha
estat el premi Orange; pel que fa
a la publicació de la primera no-
vel·la en català i castellà de Sofi

UNES QUANTES PERLES
LITERÀRIES (I ALGUNA
TEMERITAT EDITORIAL)

Oksanen, Purga (La Magrana/Sa-
lamandra), va ser la fira de Frank-
furt del 2009 la que va col·locar
l’escriptora estonianofinesa en el
punt de mira d’editors de tot el
món; a Michela Murgia, autora de
L’acabadora (Proa/Salamandra),
el premi Mondello la va ajudar a
vendre els drets fora de l’illa de
Sardenya: la clau, una història
emotiva i travada amb la grapa
del millor neorealisme.

La collita literària d’un any perdria
gruix sense la rastellera de clàs-
sics recuperats i la llista de prime-
res traduccions d’obres d’autors
de primera fila. Ha passat amb la
primera traducció catalana dels
fragments i testimonis d’El pen-
sament presocràtic, volum de
gairebé 900 pàgines publicat per
Edicions de la Ela Geminada, o
amb la publicació dels excel·lents
Relats del difunt Ivan Petróvitx,
d’Aleksandr Puixkin, o de l’assaig
de Friedrich Nietzsche El naixe-
ment de la tragèdia (tots dos a
Adesiara). La feina d’exhumació
d’Edicions de 1984 i Club Editor és
també ressenyable: aquest 2011
han recuperat La senyora Crad-
dock, de W.S. Maugham, i Notes
d’un estudiant que va morir boig,
de Sebastià Juan Arbó. LaBreu
Edicions ha traduït un nou recull
de contes de Serguei Dovlàtov, El
compromís, i Viena s’ha atrevit
amb Família, de Ba Jin, i La mar-
ca de l’aigua, de Joseph Brodsky.
Acantilado i Quaderns Crema, per
la seva banda, segueixen cons-
truint un catàleg d’excepció a
partir de la publicació de merave-
lles com els cinc llibres de Gargan-
túa y Pantagruel, de François Ra-
belais, la primera edició crítica de
Curial e Güelfa, Història d’un es-
tat clandestí, de Jan Karski, i la re-
ivindicació de Karl Kraus a través
de la compilació d’articles de
Die Fackel.

Jaume Cabré
‘Jo confesso’, novel·la europea

amb arrels catalanes
Precedida d’un secretisme efi-
caç, Jo confesso (Proa/Destino)
passeja el lector per sis-cents
anys d’història europea i localit-
zacions tan variades com Roma,
Pàrdac, Cremona, el Pallars,
Londres, Vic, el Congo i l’Aràbia
Saudita. La novel·la més ambi-
ciosa de Jaume Cabré arrenca a
partir de les memòries d’Adrià

Ardèvol, que passa revista a les mi-
sèries familiars i mira de treure l’en-
trellat d’una de les joies de la col·lec-
ció del seu pare, un violí Storioni fet
l’any 1764.

Jonathan Franzen
‘Llibertat’, una epopeia
carregada de detalls
La tercera novel·la de Franzen,
Llibertat (Columna/Salaman-
dra), vol ser una epopeia sobre
l’amor i el matrimoni contem-
poranis a través de l’aproxima-
ció minuciosa i detallista als
Berglund. L’escriptor nord-

americà ha dedicat una dècada a ca-
dascuna de les tres últimes novel·les:
l’espera ha valgut la pena.

George R.R. Martin
La fantasia èpica torna
a estar de moda
Ha calgut més d’un any de boca-
orella i vendes sostingudes per-
què Alfaguara s’hagi decidit a pu-
blicar en català la pentalogia Can-
çó de gel i foc, de George R.R. Mar-
tin, fins llavors editada pel petit
segell Gigamesh. De moment han
aparegut els dos primers volums,
Joc de trons i Xoc de reis, on Martin

descobreix als lectors el continent
de Westeros. La saga ja ha col·locat
15 milions d’exemplars, i el feno-
men encara creix.✒
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