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Des de les poesies satíriques fins
a ‘Cementiri de butxaca’ han
passat moltes coses. Hi ha hagut
novel·les de tot tipus. Com defi-
niria l’evolució de la seva obra?
Em costa definir-me. Però
ara tinc la sensació de co-
herència. Malgrat haver
treballat tants registres
tinc la tranquil·litat de
creure que he fet el que
havia de fer. Cada obra et
demana un acostament sin-
gular i específic. No comen-
ço a escriure si no tinc molt
clar què vull.

Quin és l’element determinant
a l’hora de perfilar una novel·la?
El to ho condiciona pràcti-
cament tot, el tipus de llen-
gua, l’estructura. Tinc dos
tons gairebé oposats que
semblen incompatibles: un
to humorístic d’una certa
mordacitat i un to més greu
i reflexiu.

El plantejament és diferent en
el cas dels contes?

Cap a FrankfurtRamonSolsona

“Quan escrivim anem
amb el fre de mà posat”
Per Ramon Solsona el llenguatge és una festa perquè tot i
que es perden paraules, també se’n guanyen ● Noemí Bibolas

En un conjunt de relats
cada conte té el seu to con-
cret. Al Cementiri de but-
xaca hi ha contes divertits
i n’hi ha que no ho són
gens. Hi ha lirisme. Hi ha
de tot. He fet servir el tema
de la mort com a pretext
unificador.

¿La unitat del volum també ve
donada per la brevetat de les
històries?

La brevetat i la concisió. La
meva trajectòria ha consis-
tit a depurar molt. He anat
despullant el relat per re-
duir-lo a història i perso-
natges. És el mateix que
havia fet a Línia blava, una
història absolutament coral
amb uns personatges molt
essencialitzats.

¿No és molt arriscat fer anar 14
trames sense que cap perso-
natge focalitzi l’empatia del lec-
tor com va fer a ‘Línia blava’?
És clar que el lector vol una
empatia amb el protagonis-
ta o l’antagonista però avui
la novel·la admet moltes
possibilitats. Sempre he tin-
gut la sensació de treballar
sobre una base de risc.

El seu optimisme sobre la llen-
gua contrasta amb el pessi-
misme generalitzat sobre el
seu futur...
Si vols plorar eternament
per la pèrdua de les paraules
ploraràs en totes les llen-

gües. Totes les llengües
s’empobreixen perquè la so-
cietat no és tan oral i es ten-
deix a la simplicitat. Per-
dem paraules però també
en guanyem. El llenguatge
és una festa.

Però com a escriptor ¿creu que
pot utilitzar les paraules vin-
guin d’on vinguin?
L’escriptor d’entrada és
transgressor amb la llen-
gua. Alguns dels meus per-
sonatges barregen català i
castellà. Però els autors ca-
talans tenim dificultats ex-
tralingüístiques. I tenim en-
veja dels escriptors que
poden ser transgressors del
tot. Si vols escriure segons
el registre del carrer tens un
sentiment de responsabili-
tat. I quan escrivim anem
amb el fre de mà posat.

¿Per a un autor de llengua mi-
noritària la traducció s’ha con-
vertit en un factor vital?
Ser traduït és una aspiració

Sara VancellsL’aparador

Durant milers d’anys la hu-
manitat ha explotat la
Terra sense tenir en

compte les conseqüències
d’aquest espoli de les reserves
naturals. Ara, l’escalfament glo-
bal i el canvi climàtic són evi-
dents i, segons James Lovelock,
aquesta és la manera en què la
Terra està començant a venjar-
se de l’home. Lovelock, autor de
més de dos-cents articles cientí-
fics i pare de la Teoria Gaia, a
més de membre de la Royal So-
ciety des del 1974, ens ofereix
una explicació del que està pas-
sant i proposa solucions realis-
tes per al problema més greu a
què la humanitat s’ha enfrontat
mai. Lovelock assegura que la
humanitat està a punt d’auto-
destruir-se i que totes les soluci-
ons proposades o aplicades fins
ara no poden resoldre el pro-
blema. Però encara som a
temps de salvar-nos.

la venjança
de la Terra
James Lovelock
Traducció d’Alexandre Gombau
Columna
Barcelona, 2007

Una més, tot i que de la
part més elevada, de la
pila de novel·les de for-

mat best seller que es publi-
quen gràcies a l’èxit d’altres
del mateix gènere; obres ambi-
entades en èpoques pretèrites,
en què el llenguatge dels sím-
bols, els misteris, les heretgies,
els assassinats i les passions
són protagonistes. Peter Wat-
son, l’autor, es va fer famós
quan el 1982 es va fer passar
per marxant d’art i d’aquesta
manera va descobrir com qua-
dres robats a Itàlia eren venuts
a Londres i Nova York. El llibre
en què ho explicava tot va gua-
nyar el premi Gold Dagger de
la Crime Writer’s Association.
Des de llavors ha deixat al des-
cobert diverses estafes en el
món de l’art. En aquesta
novel·la demostra els seus co-
neixements artístics i de la cre-
ació literària.

Paisaje con mentiras
Peter Watson
Traducció d’Eduardo Hojman
Planeta
Barcelona, 2007

Les protagonistes d’aquest
recull de textos que al
llarg dels anys ha anat es-

crivint Teresa Costa-Gramunt
són les dones. Segons l’autora,
en la naturalesa es donen dues
tendències, contraposades,
una a cada banda de la balan-
ça, com ara l’expansió i la con-
centració, el positiu i el nega-
tiu, la inspiració i l’expiració...
L’autora opina que la dona té
una tendència ben marcada de
cercar l’equilibri, l’harmonia,
l’entesa, el diàleg entre aques-
tes tendències. Així és com les
dones han sostingut el món,
tot i que històricament ho han
hagut de fer a l’ombra. Teresa
Costa-Gramunt (Barcelona,
1951) és poeta i traductora i ha
rebut una formació humanista
passant per disciplines com
ara la psicologia, la grafologia,
l’animació sociocultural, les
cultures orientals...

Flor a l’ombra
Reflexions sobre
el femení
Teresa Costa-Gramunt
Cossetània Edicions
Valls, 2007

de qualsevol escriptor. Si fos
d’una llengua majoritària
també voldria ser traduït a
llengües africanes. Però és
complicat. El primer pas ge-
neralment ve facilitat per la
llengua veïna. I el mercat
castellà no ens estima. Hi
ha llibres que funcionen
sols, com La pell freda. Però
en la majoria dels casos s’hi
barregen tot un conjunt de
circumstàncies.

Quin llibre seu creu que pot
funcionar millor aquest any a
Frankfurt?
Crec que tots els meus lli-
bres es poden traduir. Fins i
tot crec que una obra com
DG pot funcionar en una
altra llengua perquè les re-
ferències a la política local
són extrapolables a altres
contextos. Però penso que
Cementiri de butxaca po-
dria funcionar especial-
ment bé. Perquè són contes
breus i també pel llenguat-
ge. He estat sis anys per es-
criure’l i crec que s’hi respi-
ra maduresa. Però el que
em preocupa és el Frankfurt
de cada any. El del 2007 és
un aparador important,
però el que m’interessa és
que els meus llibres siguin a
Frankfurt cada any, que es
moguin i funcionin.

Figures de calidoscopi
Barcelona, Quaderns Crema,
1989
Castellà: Figuras de
calidoscopio, Barcelona,
Ediciones B, 1990

Les hores detingudes
Barcelona, Quaderns Crema,
1993
Castellà: Las horas detenidas,
València, Editorial Pre-Textos,
1998; francès: Les heures
suspendues, Nîmes, Éditions
Jacqueline Chambon, 1997;
romanès: Ceasuri oprite,
Bucarest, ed. Meronia, 2001

No tornarem mai més
Barcelona, Quaderns Crema,
1999
Castellà: El año que viene
volverá tu padre, Barcelona,
El Acantilado, 1999

Cementiri de butxaca
Barcelona, Columna, 2006
Romanès: Cimitir de Buzunar,
Bucarest, ed. Meronia, 2006

TRADUCCIONS

Tinc dos tons
narratius
gairebé oposats
que semblen
incompatibles
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Elsllibresmésvenuts
22.02.07 - 28.02.07

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...

Viatges per l’Scriptorium

Casa de Misericòrdia

L’abadia profanada

Deixeu estar els nens

Kafka a la platja

S. Pàmies
QUADERNS CREMA

Ficció

P. Auster
EDICIONS 62

J. Margarit
PROA

M. Rico
COLUMNA

D. Leon
EDICIONS 62

H. Murakami
EMPÚRIES
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El preu de ser catalans

Els secrets de la felicitat

Jo he servit el tripartit

Assaigs

Última notícia de Jesús el...

Memòries d’un espectador

P. Gabancho
METEORA

No-ficció

S. Serrano
ARA LLIBRES

R. Vallbona
L’ESFERA

M. Montaigne
PROA

L. Busquets
PROA

C. Sentís
LA CAMPANA

MIQUEL ANGLARILL

Quina emoció

La mostassa

Tant sentir a par-
lar de la Fira del
Llibre de Frank-
furt i els despis-

tats ja es comencen a ne-
guitejar: “¿Que no era
aquest any, la fira? Ja
som al mes de març, a
punt d’arribar a Sant
Jordi, i encara no s’ha
fet”, exclamen alarmats.
Tranquils, tot està con-
trolat: la fira que ha de
canviar el nostre panora-
ma literari i catapultar-
nos a l’èxit mundial, vaja,
l’esdeveniment que ha de
permetre que ens men-
gem el món amb patates
es farà del 10 al 14 d’octu-
bre. En cinc dies hem
d’arrasar, i per això hi
desembarcarem amb un
programa que a la web
oficial de la Frankfurter
Messe es qualifica d’im-
pressionant. Si més no,
més impressionant que
l’Índia, país que ens ha
precedit en aquest sarau,
segur que ho serà. Els ge-
gants asiàtics, potser per-

què ens veuen com el con-
tinent decadent que som,
van limitar-se a portar
quatre paradetes de sou-
venirs –curanderos, saris
i ioga– i un càtering de
pollastre amb curri, que
era bo, repetitiu i provo-
cava cremor d’estómac.

En canvi, nosaltres,
desesperats per fer que
ens estimin, ens hi aboca-
rem de ple. Per ara, els
tenim expectants. A la
web ja se’ns anuncia com
la Cultura Convidada
d’Honor i es diu, oh mera-
vella!, que som “una de les
regions culturals més
vives d’Europa”. Que
ningú s’espanti amb això
de regions perquè tradu-
eixo de l’anglès i en aques-
ta llengua el terme no té
connotacions franquistes.

També es detallen
quins són els territoris de
parla catalana i no es des-
cuiden ni de l’Alguer. En
van aprenent aquests teu-
tons, ara serà qüestió
d’impressionar-los.

Ada
Castells

scultura@avui.cat

Ramon Solsona (Barcelona,
1950) va ser Lo Gaiter del
Besòs que signava les poesies
satíriques del dominical de
l’AVUI recollides
posteriorment al volum Sach
de gemecs (Avui, 1989).
També va ser l’autor dels
articles periodístics que van
acabar recollits a Ull de bou
(Quaderns Crema, 1995) i Ull
de vaca (Quaderns Crema,
1995). Com a autor de ficció es
va donar a conèixer amb la
novel·la Figures de calidoscopi
(Quaderns Crema, 1989).
Ramon Solsona es defineix
com un autor de risc. Cada
llibre és un repte perquè cada
història demana un
acostament singular, des del
lirisme contingut de Les hores
detingudes (Quaderns Crema,
1993, premi Prudenci
Bertrana, Crítica Serra d’Or
i Lletra d’Or) al to satíric i
mordaç de DG (Quaderns
Crema, 1998). La trajectòria
de Solsona dibuixa una
tendència a la depuració, cosa
que es constata a Línia blava
(Columna, 2004) i el dels
contes de Cementiri de
butxaca (Columna, 2006).
Solsona se sent satisfet amb la
rebuda de la seva obra i entén
que el món de les traduccions
és complicat. Voldria que una
novel·la com Les hores
detingudes s’hagués traduït a
una llengua tan propera com
l’italià. Però com a
compensació al sentiment de
retard, l’edició romanesa de
Cementiri de butxaca es va
avançar a la catalana. L’autor
té un optimisme que transmet
a través dels espais de què
disposa als mitjans de
comunicació i que queda
recollit al volum A paraules
em convides (Columna, 2005).
Actualment fa La paraula del
dia a RAC 1 i és assessor del
programa Caçadors de
paraules de TV3. Ha estat
guionista de sèries televisives
com ara Estació d’enllaç i
El cor de la ciutat.

Fernando Trias de Bes és,
amb Àlex Rovira, autor del
best seller La bona sort,

un fenomen de vendes del 2004
traduït a més de trenta idiomes.
Però també ha volgut atrevir-se
amb la ficció, amb obres com
ara El venedor de temps, Rela-
tos absurdos i Paraules sota el
mar. Aquesta última va ser la
primera novel·la d’un cicle que
té com a nexe l’amor inabasta-
ble i la música. La segona obra
d’aquest cicle és El col·leccionis-
ta de sons, un thriller basat en la
llegenda de l’òpera Tristany i
Isolda, en què el protagonista té
un do extraordinari: pot captar
tots els sons i conservar-los dins
seu, però n’hi falta un, el so pel
qual els homes i les dones ven-
drien l’ànima al diable. Per
aconseguir-lo, es convertirà en
assassí, com el Grenuille d’El
perfum, però cercant sons en
comptes d’olors.

El col·leccionista
de sons
Fernando Trias de Bes
Traducció d’Alexandre Gombau
Angle Editorial
Barcelona, 2007

Aquest llibre, subtitulat La
vanguardia editorial
desde principios del siglo

XX hasta la Guerra Civil, magní-
ficament editat, ens ofereix un
homenatge visual de l’art de les
portades (a més dels contin-
guts, en algun cas) de tota
mena de llibres (més de 150
exemplars recollits per Sergi
Freixes en el que és una col·lec-
ció única) que van ser prohibits
en la dictadura de Primo de Ri-
vera i en la de Francisco Fran-
co. Alguns dels títols, autors i
artistes que podeu veure en
aquest volum són Conspirado-
res, de Benigno Bejarano, amb
una portada dissenyada per
Sainz de Morales, La anafrodi-
sia, del doctor P. Garnier, publi-
cat per la Biblioteca de Estudios
de València, amb una portada
de Ramon Puyol, i ¡Así es
Moscú!, de Joseph Douillet,
amb coberta d’Arribas.

Libros prohibidos
Sergi Freixes
i Jordi Garriga
Viena
Barcelona, 2007
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