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Emili Rosales (Sant Carles de
la Ràpita, 1968) es va iniciar
com a poeta amb els poemaris
Ciutats i mar (1989) i Els dies i
tu (1991). Les seves primeres
novel·les són La casa de la
platja (1995), Els amos del
món (1997) i Mentre
Barcelona dorm (1999). Amb
La ciutat invisible va guanyar
el premi Sant Jordi 2004 i va
aconseguir un èxit fulgurant.
La novel·la cristal·litzava un
món novel·lístic present en les
novel·les anteriors, però
aquesta vegada les
referències històriques i
culturals s’encarnaven en un
element capaç de
suggestionar molts lectors:
una ciutat projectada i mai
construïda, l’exemplificació
del projecte il·lustrat europeu.
Emili Rosales rep amb una
alegria que costa de
dissimular la comunicació
sobre noves contractacions de
traduccions per al Japó, Corea
i Taiwan. I observa amb
curiositat les diferents
maneres com els editors
estrangers presenten la seva
novel·la: “novel·la literària
amb elements històrics i de
recerca personal”, segons els
editors alemany i francès, i
“novel·la policíaca i
romàntica”, segons l’holandès
(a Holanda van per la tercera
edició). En total ha estat
traduïda a 16 idiomes, i ha
arribat a mercats tan exòtics
per als autors catalans com
ara Corea i la Xina. A Rosales
l’èxit li ha permès trobar nous
lectors per a la reedició de
Mentre Barcelona dorm, però
la seva mirada està posada en
la novel·la següent. No serà
una segona part de La ciutat
invisible, però tindrà molts
elements en comú. Emili
Rosales ha estat editor de
Planeta i actualment és
director editorial de Destino.

Com s’explica el fet que la novel·la abans
de sortir publicada en català ja tingués
venuts els drets de traducció al francès i
l’alemany?
El desencadenant va ser l’editorial ale-
manya Piper. Van llegir un manuscrit
en castellà, es van entusiasmar amb
el llibre i van provocar que diversos
editorseuropeuss’hi interessessin.Va
ser molt immediat. L’alemany sol fer
de llengua aparador gràcies al seu
prestigi. Aquesta situació és més fre-
qüent del que ens pensem. L’anglès
acostuma a ser l’últim idioma en què
traduïm. És una llengua que exporta
molt i importa poquíssim.

Diu que el català està una mica de moda.
Arriba un moment en què totes les li-
teratures es coneixen tan bé que s’es-
peren novetats. L’element sorpresa
que suposa el descobriment de la li-
teratura catalana és un al·licient per
als editors estrangers. És cert que hi
ha una tradició important de traduc-
ció d’obra catalana, no estem desco-
brint res, però en aquests moments
molts autors s’estan traduint a llen-
gües no europees i això només sol

passar en casos de llengües europees
majoritàries. També hi té a veure el
fet que la literatura catalana tingui
com a centre geogràfic Barcelona,
una ciutat important editorialment.

Quin paper jugarà Frankfurt dins d’a-
questa dinàmica?
La fira és fruit de la feina de diverses
persones, com Àlex Susanna. El fet
que la literatura catalana sigui la
convidada és un reconeixement i
significarà l’acceleració d’aquest pro-
cés que comentàvem.

Com s’explica l’èxit de ‘La ciutat invisi-
ble’ en relació amb les seves novel·les
anteriors?
Hi ha un fet temàtic. Quan vaig de-
cidir escriure sobre aquest tema de
dimensió europea sabia que hi havia
millors condicions perquè l’obra fos
ben rebuda en l’àmbit europeu. Una
ciutat projectada i mai realitzada és
el símbol de moltes coses a Europa.
És el projecte il·lustrat. A la vegada
la novel·la és la cristal·lització del
món novel·lístic que ja apareixia a
les novel·les anteriors.

La novetat més important és la referèn-
cia històrica.
La utilització del fet històric, cultu-
ral i artístic també era present en les
novel·les anteriors, però en cap no hi
havia un element tan evident com el
de la ciutat invisible.

La recerca de la identitat és el tema fo-
namental de la seva obra. ¿Seguirà tre-
ballant en la mateixa direcció?
És un joc que no s’acaba mai. Decidei-
xes qui ets a través del que et donen,
del passat, d’un context, i a través de
la voluntat i la imaginació continues
creant una identitat de ficció.

Té pressa per publicar la novel·la següent?
No em sento pressionat, però sí res-
ponsabilitzat per mi mateix. A un es-
criptor tampoc no se li ofereixen
tantes oportunitats. La nova novel·la
té molt a veure amb aquesta. També
hi ha un fil contemporani i un del
passat. Les referències artístiques
aquesta vegada són més literàries,
amb personatges reals de la litera-
tura catalana. Totes dues novel·les
formaran part d’un mateix cicle.
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La ciutat invisible
Barcelona, Proa, 2005
Castellà: La ciudad invisible,
Barcelona, Seix Barral, 2005;
italià: La città invisibile, Milano,
Neri Pozza, 2006; holandès: De
Onzichtbare Stad, Amsterdam,
Vassallucci, 2006; brasiler: A
cidade invisível, Rio de Janeiro,
Nova Fronteira, 2006.
Altres idiomes (en preparació):
xinès (ed. Shangai 99 i
Eurasian); francès (ed. Actes
Sud); alemany (ed. Piper); grec
(ed. Diigisi); hebreu (ed.
Bambook); coreà (ed. Moonji);
japonès (ed. Shobo Shinhsa);
polonès (ed. Bertelsmann);
Portuguès (ed. Difel); romanès
(ed. RAO); serbi: (ed. Laguna).

Per Rosales, Barcelona juga un paper important
que afavoreix les traduccions ● Text: Noemí Bibolas
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