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Josep Martí Gómez
Animales de compañía

Asha Miró
Quatre viatgers a
l’aquari

Margarita Puig
Un poble, una cuina

Roberto Burguet
Estaciones breves

Lucrecia
Besitos de chocolate

Ada Castells
Tota la vida

Francisco Ibáñez
Mortadelo y Filemón

Francesc Espinet
Boronat

Els viatges d’Ali Bei

Lluís Amiguet
Cuéntame cómo lo hizo

Víctor Amela
Algunas cosas que he
aprendido

Carme Riera
La mitad de la alma

Bernardo Atxaga
El hijo del acordeonista

Ignacio Vidal Folch
Turistas del ideal

Carsten Arenholz
El vigilante

Santiago López Navía
Inspiración y pretexto

Enric Masip
El cor del Dream Team

Ferran Ramon Cortés
L’illa dels cinc fars

Imma Monzó
L’escola Estrambota

Olga Xirinacs
Viatge. Dietari 1986-
1990

Ramon Tramosa
L’espoli fiscal

Francesc Marc Àlvaro
Política sense país

Najat el Hachmi
Jo també sóc catalana

Gabriel Janer Manila
Èxtasi

Francesc Ferrer i
Gironès

El gran llibre per la
independència

Pere Tobaruela
La torre dels moros

Luis del Val
Volvemos a Venecia

Pedro Zarraluki
Un encargo difícil

Andrea Trapiello
Al morir Don Quijote

Assumpta Miralpeix
Cuina de mercat

Josepmiquel Servià
Manual d’oficis

Dai SiJe
Complejo de Di

Miquel Porta Perales
Si un persa viatgés a
Catalunya

Miquel Giménez
Aventis

Joan Reig
Gratia Reig

Joan Espín / Imma Sust
La Catalunya Freak

Núria Masot
El laberint de la serp

Isabel Olesti
9 dones i una guerra

Suso de Toro
Otra idea de España

Joan B. Culla
Israel, el somni i la
tragèdia

Josep Maria Espinàs
A peu per Mallorca

Lucía Etxebarria
Un milagro en
equilibrio

Ángela Becerra
El penúltimo sueño

Pilar Bardem
La Bardem. Mis
memorias

Víctor Alexandre
El somriure de Burt
Lancaster

Tomàs Molina
Contes de l’univers

Elisenda Roca
M’expliques un conte

Pau Vidal
Perill d’extinció

Victoria Bermejo /
Miguel Gallardo

La vuelta al mundo en
80 páginas

Miquel Sen
La memòria muda

Til Stegmann
Eurocomrom

Ismael Prados
Cuina per a solters

Carles Flavià
L’Evangeli segons Flavià

Àlex Rovira Celma
La bona sort
La brúixola interior

Pilarín Bayés / Sandra
Panadès

El petit Xef. Les postres

Oriol Malló
De les armes a les urnes

Josep Huguet
Emancipar Catalunya

Jordi Porta
Català. Ara o mai

Arcadi Oliveres
Contra la fam i la
guerra

Josep Pernau
Memorias. Confieso que
soy periodista

Isabel-Clara Simó
Si em necessites, xiula!

Rafael Vallbona
Els nens i les nenes del
rock

Jorge Edwards
El inútil de la familia

Julio Llamazares
El cielo de Madrid

Matilde Asensi
El origen perdido

Javier Sierra
El secret del Sant Sopar

Cristina Morató
Damas de Oriente

Marcel Gorgori
Aquella nit a l’òpera

Lluís Gabaldà / Marc
Pérez

Què pensa Lluís
Gabaldà?

Marta Clos / Pepa Masó
Yo soy adoptado

Enrique de Heriz
Mentira

Mauricio Wlesesental
El libro de réquiems

Helena García Melero
Cuinar sense receptes

Elisenda Camps
La bona vida

Toni Solé / Queco
Novell / M. Lucas

Minoria absoluta

Andreu Martín / Jaume
Ribera

La monja que va perdre
el cap

Mohamed Shaib
Enlloc com Catalunya

Emma Wolf / Graciela
Montes

El turno del escriba

Javier García Sánchez
Ella Drácula

Manuela de Madre
Vitalidad crónica

Ignacio Martínez de
Pisón

Enterrar a los muertos

Eduard Punset
Cara a cara con la vida

Javier Marías
Baile y sueño

Julia Navarro
La Biblia de Barro

Joan Margarit
Càlcul d’estructures

Albert Balcells
Història de Catalunya

Hèctor López Bofill
Democràcia cuirassada

Magda Oranich
Ganes de viure

Matthew Tree
Aniversari

Albert Salvadó
Ali Bei

Sílvia Soler
Mira’m els ulls

Joan Corbella
Benestar emocional

Ferran Torrent
La vida en l’abisme

Lluís-Anton Baulenas
Un sac d’ossos

Sebastià Alzamora
La pell i la princesa

Luis Rojas Marcos
La fuerza del optimismo

Xavier Mas de Xeixàs
Mentiras. Viaje de un
periodista a la
desinformación

José Luis Mañas
El caso Karen

Antonio Cabanas
El ladrón de tumbas

Pep Torres
Incorrecto

Emili Rosales
La ciutat invisible

Peret / Cèlia Sánchez
Mustich

Peret

Magda Carlas
12 sopars per sentir-se
millor

Joan Negre
La funesta ideologia

Daniel O’Hara
El dia del client

Javier Cercas
La velocidad de la luz

Empar Moliné
Busco senyor per a
amistat

Fernando Delgado
Parece mentira

Juan Eslava Galán
Una historia de la
Guerra Civil que no va
a gustar a nadie

José Ovejero
Las vidas ajenas

Eliseo Alberto
Ester en alguna parte

Jorge Molist
El retorno cátaro

Jorge Bucay
Cuenta conmigo

Autors que signaran les seves obres
a la parada del Passeig de Gràcia 2-6
(Entre el carrer de Casp i la Ronda de Sant Pere)

D’11 a 12 h. De 12 a 13 h. De 13 a 14 h. De 16 a 17 h. De 17 a 18 h. De 18 a 19 h. De 19 a 20 h. De 20 a 21 h.

JORDI SOTERAS

Matthew Tree

N A R R A T I V A D ’ A U T O R S C A T A L A N S

20 anys entre catalans
A N N A T O M À S

Matthew Tree, Aniversari.
Columna. Barcelona, 2005.

“T
inc tota la in-
tenció d’infli-
gir-vos un as-
saig més, im-
pel·lit per

l’obsessió que tinc jo –i mol-
tes persones més– amb la co-
sa dita Catalunya, una obses-
sió de la qual, a hores d’ara,
m’és impossible escapar”. I és
que ja fa vint anys que Matt-
hew Tree (Londres, 1958) va
arribar a Barcelona en un va-
gó d’un tren de Renfe. Ara,
després de tants anys de viure
entre catalans, ens presenta
una sèrie de reflexions sobre
la llengua i la cultura catala-
nes i la seva contínua cursa
amb la llengua castellana:
“Aquest és el país del trist es-
pectacle de dues cultures que
diuen que viuen en convi-
vència alhora que es miren de
reüll amb l’esperança que la
veïna s’hagi posat malalta”.

DOS CAVALLS COMPETINT
Hi ha, doncs, dos cavalls, el
castellà, un guanyador nat,
però un cavall, al cap i a la fi
sense sorpreses, i el cavall ca-
talà, que, malgrat la “condi-
ció deplorable de rossí xa-

crós”, tanta i tanta gent ha
lluitat perquè tornés a córrer.
Ara bé, el català morirà en un
parell de dècades si els cata-
lans no fan un canvi de pen-
sament i el govern un canvi
de polítiques. Per exemple, és
conegudíssim entre els es-
trangers que estan fent esfor-
ços per parlar el català que
fins i tot quan parlen ells
primer en aquest idioma,
se’ls contesta en castellà.
“Quina mena d’imbecil·litat
estranya és aquesta?”. Els ve-
ritables culpables de la mort
del català, segons Tree, són
els mateixos catalans que no
utilitzen la llengua.

Des de la més profunda
sinceritat i amb la ironia que
el caracteritza, Matthew Tree
ens parla del seu primer barri
català, el Poble-sec; del seu
pas per programes de televi-
sió; dels seus inicis com a es-
criptor en català, i dels seus
amics i coneguts.

Aniversari és, per damunt de
tot, una obra amena i que fa
reflexionar el lector a partir
d’experiències com l’actitud
excloent d’un farmacèutic de
Sarrià que es resistia a parlar
en català a una peruana en-
cara que ella s’expressava en

aquesta llengua. Encara hi ha
temps per fer guanyar ter-
reny de vida al cavall català,
però cal sobretot un canvi
psicològic fort, i això reque-
reix mesures polítiques.

Segons l’escriptor i perio-
dista, les seleccions catalanes
ajudarien a canviar el xip. No
podem deixar caure el català
en l’oblit, perquè com va dir
Ken Hale, un company de fei-
na de Noam Chomsky, “les
llengües encarnen la riquesa
intel·lectual dels pobles que
les parlen. Si una d’elles es
perd, és com si algú hagués
bombardejat el Louvre”.

Marila Pons, Històries de
fum. Premi Recull de

narració Joaquim Ruyra.
Proa. Barcelona, 2005.

L a Fina ha volgut un ves-
tit de núvia amb una
butxaca. La necessita

per portar el paquet de tabac
i l’encenedor. Fumadora
compulsiva, tot just ha signat
els papers del casament treu
una cigarreta, però mossèn
Josep l’hi fa desar i, com que
no troba la butxaca, deixa el
paquet damunt la taula del
despatx parroquial. L’atzar
voldrà que aquest paquet
passi de mà en mà per una
curiosa sèrie de personatges
de tots els racons de la ciutat:
des d’un sense sostre que ho va
perdre tot jugant a les cartes
i que, com que tanca els ulls
per assaborir més la pipada,
no veu el grup de caps rapats
que se li acosta, fins al Poppy,
un yorkshire d’una acabalada
senyora que pateix bovaris-
me, aquest deler de buscar
sempre la satisfacció viatjant
perquè a casa t’envaeixen el
tedi i el neguit, passant per

un nen de deu anys que vol
impressionar les noies fu-
mant, una perruquera entes-
tada a arribar verge al matri-
moni, un quiosquer enamo-
rat d’una hostessa d’Iberia,
un fatxenda que condueix
una Kawasaki, un gogó de
discoteca i un taxista.

Marila Pons (Barcelona,
1943) va fer estudis de co-
merç i la carrera de piano. Va
estudiar teologia a la Facul-
tat de Sant Pacià de Barcelo-
na. L’any 2002 va guanyar el
premi Església Viva del Bis-
bat de Girona amb el relat
breu Assaig general. El mateix
2002 va obtenir el tercer
premi en el concurs de con-
tes Tot Mataró amb el conte
Un balcó principal. Històries de
fum és la seva primera nar-
ració llarga. Amena i distre-
ta, se’n pot gaudir en el
transcurs d’un viatge de tren
i, tot i que fatiga que el pa-
quet de tabac sigui sempre
l’enllaç d’un personatge a un
altre, cal lloar l’humor fresc
i la capacitat de l’autora per
mirar l’entorn des de dife-
rents perspectives i circums-
tàncies personals. A.T.


