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“Volia mostrar que
es fa de tot a tot arreu”
Al pròleg d’Els caus secrets escrius
que aquest llibre, en comptes d’una
antologia, és més aviat un catàleg.
Si hagués volgut preparar una an-
tologia hauria hagut de llegir la
producció dels 61 autors que hi
són, i no és el cas. La meva part en
aquest projecte va ser contactar
amb cadascun d’ells i oferir-los la
possibilitat de col·laborar en el lli-
bre amb el conte que ells volgues-
sin. En comptes de treballar com a
filtre, la meva voluntat era inclou-
re com més gent millor per mos-
trar la potència dels narradors jo-
ves de la nostra literatura. Volia
mostrar que es fa de tot a tot arreu.

Cal dir que hi havia el criteri d’acu-
dir a autors que tinguessin com a
mínim una obra publicada –contes
o novel·la– o que estiguessin a punt
de publicar-la.
Finalment vam saltar-nos les prò-
pies normes publicant tres escrip-
tors inèdits de l’Associació de Jo-
ves Escriptors en Llengua Catala-
na i incloent-hi també contes de
Laura de Andrés i Gemma Aguile-
ra, que fins ara han fet no-ficció. La
meva intenció inicial era arribar
fins als 80 autors, però n’hi va ha-
ver que van rebutjar participar-hi
perquè no podien entregar el con-
te durant el termini marcat, com és
el cas de Marta Rojals, Montse Ba-
negas, Joan Esculies i Andreu Go-
mila. L’única autora amb qui no

Nascut l’any 1976 a Palma, Bennasar ha publicat una vintena de títols –entre novel·la,
assaig i poesia– en poc més d’una dècada. A més d’haver preparat dues antologies
centrades en el gènere negre als Països Catalans, ara ha editat ‘Els caus secrets’

Escriptor, periodista i crític
Sebastià Bennasar
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“VOLIA
INCLOURE
MOLTS
AUTORS
PERQUÈ ES
VEIÉS LA
POTÈNCIA
DE LA
NARRATI-
VA JOVE”

Abirat, Gemma Aguilera, Roser
Amills, Laura de Andrés Creus,
Cinta Arasa, Noemi Bagés, Da-
mià Bardera Poch, Mònica Ba-
tet, Pep Toni Bauçà Ballester,
Sebastià Bennasar, Max Beso-
ra, Bea Cabezas, Àngel Cano
Mateu, Edgar Cantero, Ivan
Carbonell Iglesias, Roc Casa-
gran Casañas, Mercè Climent,
Sandra Comas Anglada, Cateri-
na Cortès Palmer, Anna Cortils
Munné, Biel Cussó, Jordi Dausà
Mascort, Alba Dedeu, Marina
Espasa, Helder Farrés Hiron-
delle, Yannick Garcia, Víctor
García Tur, Anna Gual, Xavier
Gual, Gerard Guix, Pere Guixà,
Salvador Iborra, Albert Llimós
Bifet, Marcel Marco, Cesc Mar-
tínez, Laia Martinez i Lopez,
Pere Joan Martorell, Rodrigo
Mira, Joan Jordi Miralles i Broto,
Marc Moreno, Jordi Nopca, Bel
Olid, Lucia Pietrelli, Pau Planas
i Puigbert, Pere Antoni Pons,
Jaume C. Pons Alorda, Adrià
Pujol i Cruells, Llucia Ramis La-
loux, Teresa Roig, Iñaki Rubio,
Martí Sales, Mireia Toda Cosí,
Joan Todó, Maria Torres Palau,
Ramon Usall, Pau Vadell i Vall-
bona, Tina Vallès, Xavier Veloy
Mateu, Orland Verdú, Eloi Vila
i Muriel Villanueva Perarnau.

ELS 61 AUTORS
D’AQUESTA
ANTOLOGIA

L’any 2007 Manel Ollé va publicar
l’antologia Combats singulars a
Quaderns Crema, en què incloïa 17
autors nascuts entre el 1947 i 1973,
el cas de Biel Mesquida i de Pere Gui-
xà, respectivament. La majoria de
contes aplegats havien estat publi-
cats al llarg de l’última dècada: “Són
la mostra ja madura d’un procés cre-
atiu que arrenca a finals dels anys

DOS INVENTARIS DE CONTES MOLT DIFERENTS

vaig aconseguir contactar va ser
Najat El Hachmi.

La majoria de textos són inèdits.
Tres quartes parts. Hi ha pocs ca-
sos en què els escriptors hagin de-
cidit incloure material publicat en
revistes o en llibres anteriors.

Després de llegir tot el volum, ¿di-
ries que hi ha algun fil comú entre
la majoria d’autors?
Exceptuant la llengua, les propos-
tes formals són molt variades. N’hi
ha que transgredeixen els gèneres,
hi ha contes negres, blancs i de co-
loraines, fins i tot hi ha gent molt

formal i correcta. No hi ha una so-
la manera d’afrontar el fet literari
en català: és una bona notícia.

El llibre surt tres anys després de
l’antologia de Lolita Bosch, Veus.
En una editorial barcelonina gran,
no sé fins a quin punt hauria tingut
la llibertat de fer el llibre com he
volgut, com ha estat el cas amb
Moll. Tot i la situació de l’editorial,
em van dir que ho tirés endavant
des del primer dia: els va semblar
una molt bona idea, encara que els
contes no fossin d’una temàtica
concreta i el llibre hagués de tenir
un gruix considerable.✒
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70 del segle XX”. Hi havia Josep Ma-
ria Fonalleras, Mercè Ibarz, Jordi
Puntí, Quim Monzó, Vicenç Pagès,
Empar Moliner, Toni Sala i Francesc
Serés, entre d’altres. Al pròleg, Ollé
destacava la singularitat de cadas-
cuna de les propostes incloses: “Ca-
dascú ha fet la seva guerra particu-
lar, amb sintonies i complicitats la-
tents, però sense hipotecar la prò-
pia individualitat”.

L’antòleg remarcava que des de
l’inici de la dècada dels 80 va deixar
de tenir sentit “escriure per salvar
els mots i el país o per canviar el
món”, i elogiava la gran ambició dels
autors presents: fer-ho en llengua
catalana no havia de ser, en cap cas,
“un fet limitador, ans al contrari”.

L’antologia Veus va ser feta per Lo-
lita Bosch “sense vocació canònica”.
Naixia de la “curiositat lectora” de
l’escriptora i de “la seva voluntat
d’observar de la vora una literatura
que a vegades ens sembla poc visi-
ble i sovint és rebuda, fins i tot a ca-
sa nostra, amb estereotips literaris
sense fonament”. D’aquesta mane-
ra presentava Empúries el llibre
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–que Anagrama va publicar en cas-
tellà–: s’hi podien llegir narracions
de 41 autors nascuts a partir del
1965. S’hi trobaven Albert Sánchez
Piñol, Jordi Lara, Melcior Comes,
Francesc Serés, Joan Esculies, Jordi
Puntí, Toni Sala, Sebastià Jovani, Jo
Alexander i Guillem Sala i Lorda.

“Un cop seleccionats els textos,
vaig enviar als autors un qüestiona-
ri per fer-ne les biografies. Perquè
no volia posar premis i reconeixe-
ments i distincions i publicacions i
dates”, escrivia Bosch al pròleg.
L’antologia va rebre alguna crítica
pel mètode de selecció, “basat en
l’empatia i la simpatia, els records
personals i les recomanacions dels
amics”, com va dir Julià Guillamon.
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