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La línia
Roser Atmetlla

«A La línia, els referents
del cinema de terror 
serveixen per parlar 
de les relacions humanes
i de parella.»

Eva Piquer, Avui

El cor del 
Dream Team
Enric Masip

L’estrella del Barça d’hand-
bol repassa la seva tra-
jectòria professional i reu-
neix els seus records en
aquest llibre ple de sinceri-
tat.

Cuina x solters
Ismael Prados 

Amb el nou llibre de
Cuina x solters tothom
podrà descobrir plats
que, a més d’ajudar a
portar una vida més sana,
faran les delícies 
de tots els paladars.

El dia de l’ós
Joan-Lluís Lluís

«En una novel·la dinàmica,
cruel i sorprenent, 
l’escriptor recrea com la
Catalunya Nord s’ha deixat
sotmetre per França fins
al punt d’arribar al desig
de submissió actual.» 

J. Capdevila, Avui

Prohibit als pares
Josep Lobató

Prohibit als pares és 
més que un programa 
de ràdio, és un xou 
radiofònic de col·legues.
Ara en aquest llibre 
es recullen  les millors 
consultes, preguntes 
i històries sobre sexe 
dels oients.

El silenci de Georg
Raúl M. Riebenbauer

«El llibre és alhora una 
lluita contra l’amnèsia, un
estímul per al pensament
crític i un al·legat contra la
pena de mort.» 

Avui

L’Evangeli segons
Carles Flavià
Carles Flavià

L’humor àcid de Carles
Flavià repassa fil per
randa les sagrades 
escriptures per fer-ne 
una anàlisi mordaç i 
despietada.

Llibre+DVD

L’escola Estrambota
Imma Monsó

«L’escola Estrambota és
el món al revés, és l’esco-
la dels grans excessos
que tots els nens han
somiat… la sorpresa és
que els excessos es 
revelen més educatius
del que ens imaginem.»

Imma Monsó

Deixa’t 
acompanyar 
per les millors 
lectures

www.rbalibros.com

Més de 80.000 exemplars
venuts del primer volum.

Premi
Joan
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RUTH MARIGOT

El to de la tertúlia va ser molt moderat tota l’estona

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

“El passat és
impossible de
recrear, en
realitat. És
com voler
escriure com
la gent parla”

I.C.S. El passat és impossible de
recrear, en realitat. És com
voler escriure com la gent
parla. És un absurd.
F.B.V.A ‘Tota la vida’ precisament
hi ha unes quantes paraules,
Ada, extretes del parlar col·lo-
quial, com “col·legi de pago” i
coses així...
A.C. A mi em surt natural, pe-
rò em costa argumentar-ho
davant dels lectors. Em ser-
veix per definir molt l’ambi-
ent que estic retratant, que
és un ambient burgès on es
parla així. Tampoc hi dono
més importància.
L.A.B. Jo vaig decidir des del
principi escriure en una
llengua normativament cor-
recta, perquè pensava que
era el meu compromís per
donar exemple. Una llengua
normativament correcta pe-
rò al màxim de fresca i de
popular.
E.R. El llenguatge depèn tam-
bé de la novel·la i del que
tries. Per exemple, jo faig
servir molt lèxic de les Terres
de l’Ebre, però no amb una
finalitat exhibicionista, que
ara està de moda, sinó com
una riquesa lingüística. Amb
el llenguatge que tries estàs
construint un món.
L.A.B.El cas del català és molt
particular, perquè és una
llengua amb unes caracte-
rístiques concretes. Jo penso
que dintre d’una flexibilitat
s’han d’anar pactant totes

les introduccions, perquè hi
ha una tendència que
cadascú tiri cap a on vulgui,
i jo crec que els escriptors
tenim una responsabilitat de
cara a la gent que ens llegeix,
i si donem cinquanta
informacions
contradictòries causa
problemes, sobretot als
mitjans de comunicació.
I.C.S.El Matthew Tree explica
que va aprendre i va comen-
çar a escriure en català per-
què era tan extraordinari no

tenir una tradició brutal en
què el llenguatge està tan
gastat... Nosaltres hem de
passar el Netol i començar a
fregar perquè brilli una
mica, però un anglès o un
espanyol es troba un tradició
tan àmplia que gran part del
que pensa està dins la
tradició i li manca frescor.
A.C. Jo no sé si quan vosaltres
escriviu noteu aquesta pres-
sió, però jo no.
I.C.S. Jo tinc una lleugera
pressió en personatges mas-

culins i femenins, perquè la
pressió sobre les dones és
molt forta, m’afeixuga.
E.R. En algun moment va ha-
ver-hi la polèmica sobre si el
lèxic català és prou ampli,
com el d’altres literatures
veïnes. Jo crec que sí..., i si
no, ens l’inventarem.
I.C.S.No, pensa que nosaltres
no tenim Barroc, i es nota
tant! Agafes qualsevol autor
espanyol i està passat pel
Barroc, i la nostra literatura
no. No sé si és millor o pitjor,
però és així.
E.R. Però tenim uns altres re-
cursos... Per exemple, la lite-
ratura russa es fa en cin-
quanta anys: l’any 1800 no
existeix, i l’any 1900 ja és la
literatura més important
d’Europa. Nosaltres portem
150 anys, ja, des de la Renai-
xença.
L.A.B.Contínuament estem en
debat, com ara, sobre el tipus
de llengua, el model..., i això
és molt enriquidor, perquè
alhora ens dóna molta lli-
bertat.
I.C.S. Jo trobo que la literatura
espanyola està molt carrega-
da de Barroc i de tòpic, fins i
tot la bona. Trobes el clixé
molt fàcilment, i en nosaltres
en canvi costa més de tro-
bar-lo, excepte aquells que es-
criuen pensant en castellà,
que també n’hi ha, utilitzen
frases que estan molt suades.
Jo aprofitaria aquesta llengua
salvatge que encara tenim.


