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

“Cal veure si el
reconeixement
exterior ens
porta al
prestigi intern,
que és el que
ens falta”

E.R. Jo diria que aquest any
començarem a saber el re-
sultat d’un fenomen tan in-
teressant com la internacio-
nalització de la literatura
catalana, que a poc a poc va
creixent i promet anar a
molt, amb casos com el de La
pell freda, i amb les fires de
Guadalajara i Frankfurt. Cal
veure si aquest reconeixe-
ment exterior ens porta al
prestigi intern, que és una
mica el que ens falta. Molts
estem convençuts que la no-
vel·la catalana viu un gran
moment, però cal que això
també es vegi reflectit als
mitjans. Aquest Sant Jordi
veurem si es veu aquest
prestigiament de la literatu-
ra catalana. M’interessa més
l’atenció mediàtica sobre els
llibres que no els llibres me-
diàtics.
I.C.S. Jo sóc molt escèptica.
F.B.V.¿Deixareu de sentir la pres-
sió dels que escriuen en castellà?
E.R. La pressió te la poses tu. Jo
he decidit escriure en català:
puc escriure en castellà, i
tots els que som aquí podrí-
em fer-ho, però escric en ca-
talà perquè vull. Llavors tens
uns condicionants, igual que
en tindries en castellà, enca-
ra que en català és evident

que en tens més. Tens unes
eines i uns mitjans per
defensar-te, i els intentes
utilitzar a fons. El que no
tens, i tindràs cada vegada
menys, són uns límits a fora:
un editor alemany o francès
rep un llibre, se’l mira i si li
interessa el contracta, i li és
igual en quina llengua està
escrita, no té per què tenir
un prejudici.
I.C.S.Però no té les eines, per-
què no té un lector de català
que li digui que aquell llibre
és bo o és dolent.
E.R. Però tens una llengua
pont que pots utilitzar... Si
escrius en búlgar, o en grec,
o en rus, la majoria d’edito-
rials tampoc tenen lector, i
fan servir l’anglès.
I.C.S.No traduiràs els llibres a
l’anglès a veure si el volen...
E.R. Però al castellà sí...
I.C.S. Jo no pago un traductor
sense saber que contracten
una novel·la.
L.A.B.Això va canviant, perquè
cada vegada hi ha més lec-
tors de català.
F.B.V. ‘La felicitat’, de Lluís-Anton

Baulenas, la van traduir al
francès sense haver-se traduït al
castellà, i ‘La ciutat invisible’,
d’Emili Rosales, l’estan traduint
alhora a l’alemany, al francès i
al castellà...
I.C.S. Jo tinc llibres en alemany
i en italià que no estan tra-
duïts en castellà, tampoc.
E.R. Cada vegada hi ha més
editors europeus importants
que tenen lectors de català, i
en altres casos ho fan a partir
del castellà.
I.C.S.Envejo el teu entusiasme.
Jo sempre dic a la gent que

comença: “Si trieu la llengua
catalana, d’entrada heu
d’entendre per no tenir
disgustos que sereu mirats
com una literatura de
segona, i aquesta és la pura
realitat, tant si ens agrada
com si no”. És injust però
cert, perquè és una
literatura amb pocs altaveus.
E.R. Aquesta és una situació de
partida real, però està canvi-
ant alguna cosa.
A.C. Potser sí que aquest Sant
Jordi podria ser el primer
que canviés, tant de bo.
F.B.V.¿Deixarà d’haver-hi gent
que parla en català però només
llegeix en castellà?
I.C.S.Això continua vivíssim.
A.C. El que em sorprèn és que
continua vivíssim també
amb gent jove, i això m’es-
panta. Encara n’hi ha que
llegeixen un llibre en català i
et diuen sorpresos que “no
era carrincló”. Esperen que
el que està escrit en català
sigui cursi, passat de moda,
encarcarat...
I.C.S.A la gent jove els ho di-
uen a les aules. La manca de
prestigi no és enfront l’edi-
tor estranger, sinó entre no-
saltres, i també per la nostra
pròpia força per canviar les
coses. Em consta que perso-

nes importants dins el món
literari català no creuen en
la literatura catalana, per
més que els ho expliquis i
que els hi facis llegir, i ho dic
a partir d’experiències
viscudes. No diré noms ni
cognoms, però a un
personatge de la literatura li
deia: “Per què parles
malament de tots els
escriptors catalans? Has
llegit tal llibre? I tal altre?”. I
al final descobreixes que no
llegeix en català. Una gran
agent literària, quan un
immens autor, boníssim, es
lamentava que la crítica no
el tractava bé, i és perquè
sincerament no l’havien
entès, la resposta d’aquesta
gran dona fou: “¿Però com se
t’acut escriure una gran
novel·la en català?”. Això
continua viu i no es canvia
amb bona voluntat ni
assistint a una fira o dues, és
un problema sociològic i
polític molt profund.
E.R. En els últims cinc anys
s’han traduït més novel·les
del català al castellà que en
tota la història. Això vol dir
que hi ha mitja dotzena d’e-
ditors que editen en castellà
i que creuen en la literatura
catalana.

RUTH MARIGOT

ISABEL-CLARA SIMÓ

☛ Nascuda a Alcoi el 1943 i autora
de nombrosos llibres, com Júlia, El
Mossèn, El gust amarg de la cervesa i
Angelets, presenta com a novetat Si em
necessites, xiula (Edicions 62), un llibre
que glossa la figura de la malagua-
nyada Montserrat Roig (1946 - 1991)
com a persona, com a dona, com a
escriptora, com a amiga...

Dedicatòria:
☛ “Perquè compartim unes hores
de lectura”.

Com definiria amb tres paraules la
protagonista del seu llibre?
☛ “La Montserrat Roig era una
persona lliure, amb sentit de l’hu-
mor i amb ambició”.

Creu que farà bon dia o que plourà?
☛ “L’any passat feia tretze anys que
no plovia”.

Quin llibre regalarà?
☛ “Normalment no en regalo cap,
perquè estic en un ambient que ens
en regalem tot l’any”.
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LLUÍS-ANTON BAULENAS

☛ Lluís-Anton Baulenas (Barcelona,
1958) ha guanyat el premi Ramon
Llull amb Per un sac d’ossos (Planeta),
una novel·la que neix quan el nen
Genís Aleu fa una promesa al seu
pare, represaliat pel règim franquis-
ta, i vuit anys més tard es decideix a
complir-la, convertit en tot un legi-
onari a l’Espanya franquista de
postguerra. Baulenas també és au-
tor, entre d’altres, de Noms a la sorra,
Alfons XIV, un crim d’Estat, La felicitat i
Amor d’idiota

Dedicatòria:
☛ “Als lectors de l’AVUI, amb l’es-
perança que per la diada responguin
tal com s’espera d’ells”.

Com definiria amb tres paraules el
protagonista del seu llibre?
☛ “Lleial, rabiós i confús”.

Creu que farà bon dia o que plourà?
☛ “Plogui o no plogui, sempre és
un bon dia”.

Quin llibre regalarà?
☛ “Suposo que cauré igual que al-
tra gent, i regalaré el del Cercas.
També Groucho Marx fa l’article, arti-
cles del genial humorista traduïts
per Màrius Serra i publicats per An-
gle Editorial”.
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ADA CASTELLS

☛ Després d’El dit de l’àngel (1998) i
Mirada (2001), Ada Castells (Barcelo-
na, 1968) presenta Tota la vida (Em-
púries), un llibre que ens presenta
una jove escriptora que s’obsessiona
per la vida del pintor romàntic Cas-
par David Friedrich.

Dedicatòria:
☛ “Amb el desig que aquesta vida
us sedueixi”.

Com definiria amb tres paraules el
protagonista del seu llibre?
☛ “El Caspar David Friedrich era
agosarat, tenaç i lliure”.

Creu que farà bon dia o que plourà?
☛ “Un ruixat s’agraeix, cap a la
tarda, quan estigui tot venut”.

Quin llibre regalarà?
☛ “L’últim de l’Erri de Luca, El con-
trari d’un (La Magrana), perquè és un
escriptor que m’agrada molt”.
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EMILI ROSALES

☛ Quan era petit, Emili Rosales
(Sant Carles de la Ràpita, 1968) ju-
gava a les ruïnes del que una vegada
havia estat part de l’intent per fun-
dar al segle XVIII una gran ciutat de
nova planta al Delta de l’Ebre, pro-
jecte del qual surt La ciutat invisible
(Proa Edicions), mereixedora del
premi Sant Jordi. Abans havia publi-
cat poesia i les novel·les La casa de la
platja (1995), Els amos del món (1997) i
Mentre Barcelona dorm (1999).

Dedicatòria:
☛ “Per als lectors de l’AVUI, aques-
ta porta d’entrada a la Ciutat Invisi-
ble!”.

Com definiria amb tres paraules el
protagonista del seu llibre?
☛ “Solitari, determinat i ple”.

Creu que farà bon dia o que plourà?
☛ “Sempre fa bon dia, per Sant
Jordi”.

Quin llibre regalarà?
☛ “Algun llibre il·lustrat sobre el
pintor Giambattista Tiepolo”.


