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Què la va portar a escriure di-
rectament en castellà?
D’una banda em vaig ado-
nar que les traduccions en
castellà dels meus llibres no
m’agradaven gaire. Arran
d’una conversa amb Carme
Riera en què em va explicar
que ella escrivia les dues
versions de les seves
novel·les, vaig decidir pro-
var-ho. Naturalment ho vaig
fer per ampliar fronteres i
tenir més lectors.

I quin procés segueix?
La primera novel·la va ser
un experiment total. No
sabia si arribaria al final.
Però va anar fluint. Escric
dos o tres capítols en caste-
llà, i quan ja té una entitat
començo la versió catalana.
A vegades el text català em
fa canviar coses del castellà
perquè veig que no funciona
prou bé. D’aquesta manera
reviso molt més.

Cap a FrankfurtMariadelaPauJaner

“La traducció
és el nostre taló
d’Aquil·les”
Per Maria de la Pau Janer, la lectura millora la vida perquè
vius més vides i imagines més ● Noemí Bibolas

El fet de sortir primer en caste-
llà fa que els lectors castellans
la rebin amb menys reticències?
La meva voluntat era que
sortissin a la vegada. Però
l’editorial en això és molt es-
tricta. Totes dues novel·les
han estat finalista i guanya-
dora del Planeta, i l’editori-
al dóna preferència a l’idio-
ma del guardó.

Se sent satisfeta amb les tra-
duccions a altres idiomes?
La traducció continua sent
el nostre taló d’Aquil·les. El
que ens costa més és l’an-
glès. Però, personalment, no
he mogut gaire les coses. No
tinc agència literària. Les
traduccions castellanes van
anar arribant sense buscar-
les. La traducció de Màrma-
ra a l’alemany va ser conse-
qüència d’un viatge a Frank-
furt. Feia una conferència i
entre el públic hi havia un
editor que s’hi va interessar.

La relació ha tingut continuïtat?
És una editorial petita i no
van fer gaire promoció, però
va anar bé. I ara tradueixen
Orient, Occident, de cara a
la Fira de Frankfurt.

Si fos editora, per quina de les
seves novel·les apostaria en
una fira com Frankfurt?
Lola i Pasiones romanas.

Com valora la crítica dels nos-
tres mitjans?
L’he patida i també l’he dis-
frutada. Hi ha crítics bons
i n’hi ha de molt mediocres.
Dels bons, t’alegren les
bones crítiques i si són do-
lentes, en pots aprendre al-
guna cosa. Els crítics do-
lents són els que no criti-
quen l’obra sinó la persona
o el personatge. He patit
molt això perquè reuneixo
unes condicions que ho fa-
ciliten: ser dona, treballar
als mitjans, haver comen-

çat jove, tenir una imatge
física… Amb els anys fas
una cuirassa. Penses que
has de millorar i és un
repte personal. No fas cas
de les altres coses.

Televisió i literatura, són una
relació difícil?
Les televisions i les ràdios no
aposten prou. Si apostessin
fort hi hauria maneres de
trobar formats distints i que
no fossin minoritaris.

Com a professora universitària,
com veu els lectors del futur?
Tot i la invasió de noves tec-
nologies, hi seguirà havent
lectors. La lectura millora la
vida perquè vius més vides,
imagines més, i per molts
altres motius. La lectura és
un plaer important que exi-
geix un petit esforç. Sempre
hi haurà qui s’ho perdrà. A
vegades ens perdem les mi-
llors coses de la vida.

Sara VancellsL’aparador

Una combinació eficaç: un
periodista dels mediàtics,
perquè fins fa molt poc

ha estat el conductor del Tele-
notícies dels caps de setmana a
TV3, sumat a una novel·la d’aire
històric (ambientada en la sem-
pre agraïda Edat Mitjana), però
també de best seller, amb aven-
tures, passions i misteris. I enca-
ra un element més, una cons-
trucció, però no d’una catedral,
com les de Follett i Falcones,
sinó del pont de Besalú. Martí
Gironell (Besalú, 1971) és, a més
de periodista, llicenciat en filolo-
gia anglesa i des dels 14 anys ha
treballat en diferents programes
de ràdio. Aquesta novel·la, amb
més qualitat que moltes de les
d’aquest gènere, no és el primer
llibre de Gironell, que ja va publi-
car amb força èxit el reportatge
La ciutat dels somriures. Històri-
es de supervivència a Bombai
(Cossetània).

El pont dels jueus
Martí Gironell
Columna
Barcelona, 2007 Ada Parellada (Granollers,

1967) forma part d’una
nissaga de fondistes

que, de mica en mica, ha obert
tres restaurants a Barcelona.
Però les seves inquietuds l’han
empès a escriure diferents lli-
bres de cuina, amb receptes,
però també amb tota mena de
consells relacionats amb el
món de la cuina i la dietètica. A
Més enllà dels macarrons. Com
aconseguir que els teus fills
mengin sa, ofereix solucions si
als nostres fills els costa es-
morzar, no els agrada el peix ni
la verdura, la carn se’ls fa una
bola a la boca i, finalment,
només volen berenar pastes,
entre d’altres complicacions.
Parellada dóna directrius de
què i quan cal menjar cada ali-
ment. El llibre inclou un joc
d’imants per a la nevera amb
els quals podrem jugar amb els
fills mentre aprenen.

Més enllà
dels macarrons
Ada Parellada
Mina
Barcelona, 2007

Al Gore va ser escollit 45è
vicepresident dels EUA
el 1993 i va estar en el

càrrec durant vuit anys. Actual-
ment és membre de la junta di-
rectiva d’Apple i consultor de
Google, però també és director
de Current TV, una xarxa priva-
da de televisió per cable i per
satèl·lit per a la gent jove que
se centra en els continguts cre-
ats pels espectadors i el perio-
disme ciutadà. Gore ja va publi-
car el 1992 el llibre La Tierra en
juego: ecología y conciencia
humana. En la mateixa línia,
ara ens presenta un llibre
d’imatges acompanyades de
textos en què es mostra les
conseqüències, múltiples i per-
torbadores, de l’emissió de
gasos d’efecte hivernacle a l’at-
mosfera, de la destrucció de
les masses forestals i de la con-
taminació de les aigües conti-
nentals i oceàniques.

Una veritat incòmoda
Al Gore
Traducció d’Anna Jolis Olivé
Edicions 62 i Gedisa
Barcelona, 2007
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Elsllibresmésvenuts
22.03.07 - 28.03.07

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...

L’església del mar

Sayonara Barcelona

El pont dels jueus

Casa de Misericòrdia

Viatges per l’Scriptorium

S. Pàmies
QUADERNS CREMA

Ficció

I. Falcones
ROSA DELS VENTS

J. Pijoan
PROA

M. Gironell
COLUMNA

J. Margarit
PROA

P. Auster
EDICIONS 62
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El preu de ser catalans

Relacions particulars

Fruits de la vida

Assaigs

Última notícia de Jesús el Natzaré

Teaming. Treballar en equip

P. Gabancho
METEORA

No-ficció

J.M. Espinàs
LA CAMPANA

P. Senpau
PROA

M. Montaigne
PROA

L. Busquets
PROA

J. Van Eyle
LA MAGRANA

CRISTINA CALDERER

‘Inter nos’

La mostassa

Això de ser país
convidat a una
fira alemanya
crea complici-

tats. A la de Leipzig, vaig
visitar l’estand dels croats
i me’ls vaig trobar pletò-
rics. Tant, que semblaven
catalans. Ells són els esco-
llits per fer de convidats
d’honor al Leipzig 2008 i,
en aquesta edició, ja es co-
mençaven a entrenar. Per
obrir boca, al seu racó ser-
vien pa amb formatge i hi
tenien instal·lada una
rulot: qui sap si el vehicle
servia de símbol de la lite-
ratura beat que es fa en
aquelles terres.

Una noia m’hi va convi-
dar per començar a ven-
dre’m els seus escriptors
mentre em criticava els de
l’estand eslovè, convidat
d’honor de Leipzig 2007.
No era difícil: els eslovens
no donaven pa amb for-
matge ni tenien rulot,
només fotos turístiques
dels Alps i Ljubljana, i un
catàleg d’antigues mone-

des per a col·leccionistes.
La seva estrella mediàtica,
el filòsof Zizec, que ha fet
el triple salt mortal de lli-
gar Marx, Hegel i Lacan,
era exposat a les seves llei-
xes en forma de llibres tra-
duïts. També hi havia
molts poetes, que és el que
toca a un país petit.

Quan vaig dir a la noia
croata que jo era catalana,
em va esguardar amb un
punt d’admiració. “El vos-
tre estand és el millor! I la
sopa que vàreu servir ahir
era boníssima!”. Entre
tanta reflexió literària, no li
vaig voler dir que es tracta-
va d’un cocido camuflat
que havien fet els de la Fira
de Frankfurt. De tota ma-
nera, ja es veia que la nos-
tra relació era impossible:
“Quan tinguis un moment
porta sangria que segur que
combina bé amb aquest for-
matge!”. Ai, Senyor, quanta
feina tenim: que s’ho apun-
tin els del Llull: als croats
se’ls ha d’enviar urgent-
ment una caixa de cava.

Ada
Castells

L’illa d’Omar
Barcelona, La Galera, 1989
Castellà: La isla de Omar,
Barcelona, La Galera, 1990

Màrmara
Barcelona, Edicions 62, 1994
Alemany: Berlín, Domus Editoria
Europaea; Frankfurt am Main:
Gerhard Schönberger, 1996

Orient, Occident
Dues històries d’amor
Barcelona, Columna, 1998
Castellà: Oriente, Occidente,
Barcelona, Bronce, 2000;
alemany: en preparació, 2007

Lola
Barcelona, Planeta, 1999
Castellà: Lola, Barcelona,
Planeta, 1999

Ets la meva vida,
ets la meva mort
Barcelona, Columna, 2001
Castellà: Eres mi vida, eres mi
muerte, Barcelona, Planeta,
2001

Las mujeres que hay en mí
Barcelona, Planeta, 2002
Català: Les dones que hi ha en
mi, Barcelona, Columna, 2003;
alemany: München,
Blanvalet/Bertelsmann, 2004;
francès: París, Calmann-Lévy,
2006; altres idiomes: portuguès
i holandès

Pasiones romanas
Barcelona, Planeta, 2005
Català: Passions romanes,
Barcelona, Columna, 2006;
alemany: München,
Blanvalet/Bertelsmann (en
preparació, 2007)

TRADUCCIONS

scultura@avui.cat

Maria de la Pau Janer (Palma de
Mallorca, 1966) és doctora en
filologia catalana per la
Universitat de les Illes Balears,
on exerceix de professora. La
seva obra ha estat guardonada
amb el premi Andròmina per
L’hora dels eclipsis (Tres i
Quatre, 1989), el Crítica Serra
d’Or de creació juvenil per L’illa
d’Omar (La Galera, 1989), el Sant
Joan per Màrmara (Edicions 62,
1994), el Prudenci Bertrana,
també per Màrmara, el
Carlemany per Natura d’anguila
(Columna, 1995), el Llull per Lola
(Planeta, 1999) i el Planeta per
Pasiones romanas (Planeta,
2005). Ha estat finalista del Sant
Jordi per Orient, Occident
(Columna, 1998) i del Planeta
per Las mujeres que hay en mi
(Planeta, 2002). Va escriure la
seva primera novel·la, Els ulls
d’ahir (Tres i Quatre, 1988), als
19 anys. Actualment se sent poc
identificada amb aquells
primers llibres, plens
d’entusiasme, una certa
ingenuïtat i molta influència
estilística del seu pare, Gabriel
Janer Manila. Segons l’autora, és
amb Màrmara que comença a
trobar la seva veu. Amb el
propòsit d’aconseguir més
lectors i davant el fet de no
sentir-se prou satisfeta amb les
traduccions al castellà dels seus
llibres, Janer va escriure en
castellà Las mujeres que hay en
mí. Va repetir el mateix procés
d’escriptura paral·lela en català i
castellà amb Pasiones romanas.
Entre altres llibres de Maria de la
Pau Janer, cal destacar la
novel·la Ets la meva vida, ets la
meva mort (Columna, 1991), el
volum de contes en col·laboració
amb Miquel de Palol, Sense
compromís de perversitat
(Tanagra, 1991) i Els deu
manaments de la felicitat
(Planeta, 2002). Entre la seva
activitat periodística actual
destaquen la direcció i
presentació del programa Ex-
Libris (Catalunya Cultura), la
col·laboració setmanal al Bon
dia, Catalunya (TV3) i la columna
d’opinió diària a l’AVUI.

John Katzenbach és cone-
gut pels best sellers El psi-
coanalista, La historia del

loco, Juicio final i La guerra de
Hart, entre d’altres obres que
en bona part neixen de la seva
llarga trajectòria com a perio-
dista especialitzat en temes ju-
dicials. Considerat un mestre
internacional del suspens psi-
cològic, en aquesta ocasió ens
ofereix el cas d’Ashley Free-
man, una estudiant d’història
de l’art a Boston que una nit
manté una relació amb un
desconegut, Michael O’Con-
nell. Com ha passat en moltes
obres d’autors nord-americans
que volen alertar dels perills
que comporta permetre en-
trar l’enemic a casa, Freeman
viurà un malson a mans
d’O’Connell, que resultarà ser
un psicòpata obsessionat per
controlar la vida de la noia. La
lluita comença.

El hombre
equivocado
John Katzenbach
Traducció de Rafael Marín
Ediciones B
Barcelona, 2007

Va morir molt jove, men-
tre fotografiava una
sèrie de moments clau

de la Guerra Civil Espanyola,
però una mort tan prematura
no va impedir que es convertís
en una de les llegendes del pe-
riodisme gràfic. Estem parlant
de Gera Taro (Stuttgart, 1910 -
El Escorial, 1937), fotògrafa
d’origen polonès, educada a
Alemanya i Suïssa, que va viure
en el París dels surrealistes i
que va ser companya senti-
mental i col·laboradora
d’André Friedmann (Robert
Capa). El periodista Fernando
Olmeda, autor de la novel·la
Contraseñas íntimas i l’assaig
El látigo i la pluma, dedicat a la
repressió que patien els homo-
sexuals a l’Espanya franquista,
dedica a la fotògrafa una apas-
sionada biografia i aprofita per
fer una reflexió sobre el món
del periodisme.

Gerda Taro
Fotógrafa de guerra
Fernando Olmeda
Debate
Barcelona, 2007
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