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Quin és el seu model de novel·la?
Faig les novel·les que m’agra-
den. L’ambientació i el viat-
ge són elements importants.
I també el viatge en el temps,
perquè és un impossible. Si
la narrativa històrica s’ha-
gués de considerar un gène-
re, no la consideraria un sub-
gènere sinó un supragènere,
perquè incrementa la místi-
ca del relat.

Quina importància dóna als in-
gredients que conformen la
novel·la: estructura, acció, psi-
cologia, lèxic?
Tinc una tendència a com-
plicar-me la vida a l’hora de
definir l’arquitectura. I
també amb la psicologia dels
personatges. Però ho combi-
no amb un relat que arribi fà-
cilment al lector. Si pots
substituir l’ús de l’adjectiva-
ció per un diàleg, millor. I si
pots substituir el diàleg per
l’acció, millor.

Cap a FrankfurtAlfredBosch

“Els llibres
han d’estar al
servei del lector”
Alfred Bosch pensa que la gran assignatura pendent de
les lletres catalanes és sortir de l’ou ● Noemí Bibolas

Quina és la seva opinió sobre els
‘best sellers’?
M’encanta que els meus lli-
bres es venguin. En el sentit
estricte, no em genera cap
urticària. Sovint best seller
s’utilitza com a retret.
Ningú vol que el posin en
aquest sac. Els llibres han
d’estar al servei del lector i
no a la inversa.

Quan ha tocat personatges his-
tòrics propers, com ara Rafael
Casanova i Francesc Macià, hi ha
hagut polèmica. Per què?
Hi ha una certa paranoia. He
intentat abordar temes amb
normalitat com es faria en
qualsevol altre lloc del món.
El millor que pot passar amb
els mites és que se’n parli.

¿Diu que té ganes de deixar la
novel·la històrica?
Els vells amics no els aban-
dono. Tindria ganes d’entrar
en el territori utòpic, no tant

en la ciència-ficció com en
l’àmbit social i la política-fic-
ció. La màquina del temps
em té el cor robat. Però ara
em toca descansar.

La trilogia sobre el 1714 va par-
tir d’un encàrrec editorial. ¿Són
un bon impuls els encàrrecs?
Són genials. L’encàrrec re-
presenta un estadi superior
de l’escriptor. És un estadi
relativament feliç si hi saps
estar i saps pactar.

Ha viatjat a molts països i zones
en conflicte. On aniria demà?
He perdut la inconsciència.
Demà no em posaria al cor
de Bagdad. El món islàmic és
determinant. El que hi passi
determinarà el futur.

En quina mesura la literatura
africana l’ha influït?
Àfrica ha cooperat molt amb
mi. M’ha ensenyat moltes
coses. Té la capacitat de

transmetre el pes de la tradi-
ció oral. Els africans són po-
liglots consumats, tenen
molta facilitat per comuni-
car-se i dominen els recursos
lligats a la musicalitat.

Com viu les crítiques?
De totes les crítiques, fins i
tot de les bones, n’acabes
aprenent alguna cosa. He
passat de ser un autor més
aviat barroc a un escriptor
d’acció. I en part és gràcies a
la crítica. Ara diuen que sóc
massa despullat. Però jo crec
que és el bon camí.

¿Comença a notar els efectes de
Frankfurt en la traducció de les
seves obres?
No. L’editorial em diu que hi
ha més moviment i més pos-
sibilitats, però no ho veig ni
al sac ni ben lligat. Haurem
d’esperar. La gran assignatu-
ra pendent de les lletres ca-
talanes és sortir de l’ou.

Sara VancellsL’aparador

El periodista i escriptor Xa-
vier Febrés (1949) ha pu-
blicat nombrosos llibres

de viatges, reportatges i bio-
grafies, entre els quals desta-
quem El cul de Napoleó o la re-
velació de Milà, A tres quarts
d’hora de Perpinyà, Les pre-
guntes pendents de Josep Pla,
L’Empordà com un món, Ofici
d’amant a Florència i La cultu-
ra del fum. El llibre que ara ens
presenta, Alguns rastres mar-
cats a la neu. Escenes, històries
i figures retallades, es caracte-
ritza per la contenció dels seus
relats, per un estil que busca la
bellesa partint del despulla-
ment. A mig camí entre la im-
mediatesa de l’apunt i la refle-
xió pausada del memorialisme,
aquesta obra conté narracions
de viatges, retrats de perso-
natges, relats d’experiències
amoroses, la passió de l’autor
per Itàlia i l’Empordà...

Alguns rastres
marcats a la neu
Xavier Febrés
La Magrana
Barcelona, 2007

Reedició d’aquesta obra
de l’albanès Ismaïl Kada-
re (Girokastra, 1936). Es

tracta d’una obra amb un to
marcadament kafkià en què
se’ns narra la vida en un palau
tancat al món exterior des d’on
l’administració imperial recull i
sotmet a judici els somnis de
tota la població. El protagonis-
ta, el jove Mark-Alem, pateix
l’opressió, però també l’excer-
ceix, perquè entra al palau dels
somnis per fer-hi carrera i diri-
gir-lo algun dia. Tot plegat con-
forma una de les obres mes-
tres del segle XX, en què par-
tint de l’atractiu de la novel·la
se’ns ofereix una reflexió sobre
la subjectivitat del poder i la
deshumanització de la perso-
na. Kadare és poeta, assagista i
narrador, i algunes de les seves
obres traduïdes al català són
L’abril trencat i Tres cants fú-
nebres per Kosovo.

El palau dels somnis
Ismaïl Kadare
Traducció de Maria Bohigas
Club Editor
Barcelona, 2006

Elvira Arús ha dedicat tota
la seva vida a l’art de la
cuina, i amb les seves re-

ceptes, en què predomina la
senzillesa, han après a cuinar
tres generacions, perquè ja fa
25 anys que col·labora amb les
revistes Lecturas, Comer y
Beber i Cocina y Hogar. També
va col·laborar al mític progra-
ma de TV3 Bona cuina com a
assessora gastronòmica, i ha
estat professora en diferents
escoles de cuina durant 35
anys. Aquest receptari ha estat
precedit per títols d’Arús com
ara El arte de congelar en casa,
Cocina rápida y fácil i Dicciona-
rio gastronómico ilustrado. A
Las recetas que siempre salen
bien podem accedir a més de
300 receptes perfectament ex-
plicades, tant pel que fa als in-
gredients com al temps de pre-
paració i les diferents tècni-
ques de cocció per a cada plat.

Las recetas que
siempre salen bien
Elvira Arús
Palneta
Barcelona, 2007
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Elsllibresmésvenuts
25.01.07 - 01.02.07

Amb la col·laboració de les llibreries FNAC, Documenta, Proa Espais, Ona,
Laie, Llibreria 22, Catalònia, Casa del Llibre, Robafaves...
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Si menges una llimona sense...

Set contes fronterers

La cançó dels missioners

Un home de paraula

La petita història dels tractors...

L’església del mar

S. Pàmies
QUADERNS CREMA

Ficció

G. Moustaki
BELAQVA

J. le Carré
EDICIONS 62

I. Monsó
LA MAGRANA

M. Lewycka
LA CAMPANA

I. Falcones
ROSA DELS VENTS
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Assaigs

Els secrets de la felicitat

Deu raons (possibles) de la...

Última notícia de Jesús de...

Memòries d’un espectador

Els mestres de la República

M. Montaigne
PROA

No-ficció

S. Serrano
ARA LLIBRES

G. Steiner
ARCADIA

L. Busquets
PROA

C. Sentís
LA CAMPANA

Portell i Marquès
ARA LLIBRES

JORDI GARCIA

Amb estil

La mostassa

Diuen els entesos
que els bons es-
criptors han de
tenir estil, per

això al suplement Cultura
hem contractat un estilis-
ta que ens digui com hem
d’anar a Frankfurt. L’espe-
cialista ha insistit que
hem d’anar-hi amb un cal-
çat còmode. Aquests saba-
tes que semblen vambes,
però que no ho són perquè
tenen un rivet daurat, ja
fan el fet. Cal travessar
molts passadissos de la
Frankfurtermesse per ar-
ribar a trobar editors que
et facin cas, i això destros-
sa els ulls de poll.

L’abric ha de ser bo,
potser no cal que sigui tan
bo com els que gasta
Carme Riera –no tothom
té el seu caixet–, però sí
un abric amb caient. Aten-
ció als de la Generació dels
Setanta, que de vegades es
despisten, res de caçado-
res tronades, encara que
siguin de pell. I mai, escai!
La ficció, per als llibres.

L’abric ha de tenir
grans butxaques per di-
verses raons:

1. Per amagar-hi la bos-
seta per als vòmits (no val
a robar-la de l’avió). A la
fira hi ha de tot i un escrip-
tor sensible, tipus poeta
líric o assagista diví, pot
tenir un contratemps si
topa amb la secció de best
sellers d’una sola neurona.

2. Per encabir-hi els lli-
bres.

3. Per tenir una petaca
a punt. Els més vanitosos,
entre tanta novetat,
poden patir un atac d’hu-
militat massa sobtada. Un
glopet de whisky va bé.

4. Per desar-hi l’Àlmax.
Els glopets es van multipli-
cant durant les festes noc-
turnes on s’ha d’anar si es
vol ser algú.

Escriptors, estalvieu,
que un abric i vambes
seran una bona inversió
per a la fira de vanitats. El
que es porti a l’interior,
tant se val, com sempre,
no serà determinant.

Ada
Castells

Nelson Mandela, l’últim
home-déu
Barcelona, Curial, 1995
Nelson Mandela, le dernier
des titans
París, L’Harmattan, 1996

La via africana
València, Tres i Quatre, 1997
Castellà: La vía africana,
Barcelona, Bellaterra, 1998

L’atles furtiu
Barcelona, Columna, 1998
Castellà: El atlas furtivo,
Barcelona, Grijalbo-Mondadori,
1999; portuguès: O atlas furtivo,
Lisboa, Livros do Brasil, 2002;
brasiler: O atlas proibido, Rio de
Janeiro, Ediouro, 2001

Àlia la sublim
Barcelona, Columna, 2000
Castellà: Alia la sublime,
Barcelona, Grijalbo-Random
House, 2002

Europa sense embuts
Barcelona, Columna, 2003
Francès: L’Europe au miroir
africain, París, L’Harmattan,
2005

Les set aromes del món
Barcelona, Planeta, 2004
Castellà: Los siete aromas del
mundo, Barcelona, Planeta,
2004

Inquisitio
Barcelona, Columna, 2006
Castellà: Inquisitio, Barcelona,
Planeta, 2006

TRADUCCIONS

scultura@avui.cat

Alfred Bosch (Barcelona, 1961) es
va donar a conèixer com a
narrador amb els relats de
Cronicàlia (El Mall, 1985) i Herois
d’Azània (Edicions 62, 1996,
premi Documenta). Amb L’atles
furtiu (Columna, 1998) fa un salt
definitiu en la seva carrera. El
llibre guanya el Sant Jordi i
mostra els trets característics de
la seva narrativa posterior.
Una narrativa que no es vol
reconèixer com a exclusivament
històrica, perquè és una barreja
de gèneres. Una narrativa en què
el viatge en l’espai i en el temps
són ingredients fonamentals per
augmentar la màgia del relat. Si
amb L’atles furtiu Bosch ens
parlava d’un cartògraf jueu de la
Mallorca medieval, amb Àlia la
sublim (Columna, 2000) tanca el
cicle sobre viatgers medievals.
Amb L’Avi: confessions íntimes
de Francesc Macià (Columna,
2000, premi Nèstor Luján) i amb
la trilogia sobre 1714 (Set de rei /
Sota la pell del diable / Toc de
vespres, Columna 2001-2002),
Bosch s’apropava a fets més
recents buscant una relació de
normalitat amb els mites i la
història. Amb Les set aromes del
món (Planeta, 2004, premi
Ramon Llull), Alfred Bosch
construeix una novel·la
d’estructura ambiciosa que té
com a fil conductor el cafè.
Heretaràs la Rambla és la seva
primera novel·la sobre
l’actualitat. Amb Inquisitio Bosch
s’allunya per narrar la vida d’un
condemnat pel Sant Ofici. De
cara als propers llibres, Bosch
comenta que li agradaria entrar
en el terreny de la utopia. El
projecte més imminent és
l’estada, del març al juny, a la
Universitat de Chicago com a
professor visitant de la Càtedra
Joan Corominas. Entre la seva
obra assagística destaquen:
Nelson Mandela, l’últim home-
déu (Curial, 1995, premi Carles
Rahola), La via africana (3 i 4,
1997, premi Joan Fuster) i
Catalans (Edicions 62, 2006).
Doctorat en història africana, és
professor de la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona.

Partint de la seva experi-
ència com a soldat,
pagès, forner i vaquer,

Cristòfol Capó de Son Guillem
(Ciutadella, 1924) ha escrit
aquest assaig narratiu, en què
hi ha una mica de tot. Hi
podem llegir retrats de perso-
nes que ha conegut, però
també del camp i dels cos-
tums, vivències i anècdotes del
passat menorquí descrits amb
el fons de saviesa popular i
il·lustrats amb fotografies i la
reproducció d’alguns quadres.
A més de l’amenitat de les nar-
racions i peces breus que for-
men aquest llibre, l’autor ens
permet accedir a tota mena de
valors culturals i lingüístics per
conèixer millor Menorca. En
aquest sentit, al final hi ha un
glossari amb vocabulari i fra-
ses fetes a cura de Pilar Vinent.
Un llibre per assaborir-lo de
mica en mica.

Fets històrics
i anècdotes del
passat de Menorca
Cristòfol Capó i Riudavets
Documenta Balear
Palma, 2006

Walter Moers és un nar-
rador, guionista, il·lus-
trador i dibuixant de

còmics alemany que va néixer
el 1957. De la seva primera
novel·la (Las 13 vidas y media
del capitán Osoazul) ja n’ha
venut més d’un milió d’exem-
plars a tot el món. L’autor ex-
plica que la idea d’aquest nou
llibre, La ciudad de los libros
soñadores. Un fantástico viaje
al mágico reino de la literatu-
ra, ple d’il·lustracions que mos-
tren un món molt imaginatiu, li
va venir quan va visitar tot de
llibreries de vell i antiquaris en
un viatge per la Costa Est dels
Estats Units. Tota l’obra és un
homenatge al món dels llibres.
El lector farà un viatge fasci-
nant fins al regne màgic de la
literatura, un viatge en què lle-
gir es converteix en aventura,
potser perquè els llibres poden
ferir i fins i tot matar...

La ciudad de los
libros soñadores
Walter Moers
Traducció de Miguel Sáenz
Maeva
Madrid, 2006
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