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En quin país creu que la seva
obra pot ser més ben acollida?
Depèn en quins termes es
consideri. Hi ha aspectes
d’ordre intel·lectual i formal
que es poden acollir millor
en d’altres països, però en-
lloc com en el propi país
poden ser captades certes
particularitats de l’argu-
ment i del caràcter.

‘El jardí dels set crepuscles’ va
ser traduïda a quatre idiomes,
un projecte molt ambiciós que
no va tenir continuïtat. Per què?
No sóc la persona apropiada
per explicar-ho. En qualse-
vol cas, no dono per acaba-
da la meva trajectòria en
aquest terreny.

Aconseguir traduir l’obra poè-
tica és més complicat?
Els circuits de la poesia són
diferents dels de la narrati-
va de ficció. Hi fan més certs
contactes d’ordre personal i

Cap a FrankfurtMiqueldePalol

“La poesia
és en l’extrem
de l’escriptura”
Miquel de Palol voldria no veure els valors intel·lectuals i
artístics sotmesos a les lleis del mercat ● Per: Noemí Bibolas

un cultiu de cercles especí-
fics, que per diverses raons
jo no m’he ocupat d’atendre.

Com a poeta, la poesia continua
sent un laboratori, o creu que
en els darrers anys ha guanyat
en incidència social?
Una cosa no és incompatible
amb l’altra. Al contrari, són
complementàries, i l’una
sense l’altra poden acabar
en l’autisme o en la triviali-
tat. La poesia és en l’extrem
de l’escriptura, però també
en la profunditat.

Com es planteja els gèneres?
En termes pràctics, en fun-
ció d’allò que vull expressar,
i sovint com a conseqüència
de les circumstàncies.

Què és una novel·la d’idees del
segle XXI?
En qualsevol època, una
novel·la d’idees és, com el
seu nom indica, una peça

narrativa de ficció en què
juga un paper important
l’especulació amb els ele-
ments intel·lectuals del mo-
ment. En les del segle XXI
s’hi poden trobar els punts
de confluència entre l’astro-
física, la física de partícules,
l’ecologia, la genètica, la bi-
ologia molecular, la bioquí-
mica neuronal, etcètera.

En què s’hauria de fonamentar
la difusió de la literatura cata-
lana a l’estranger?
En la literatura hi ha gène-
res, àmbits i cultures que
deixades a les lleis del mer-
cat estan destinades a la
desaparició. Al llarg de tota
la història, per un mecanis-
me o per un altre, la filoso-
fia, la poesia i l’especulació
en general sempre han estat
protegides. Cal treballar
molt si es vol que la literatu-
ra catalana no quedi anorre-
ada per les lleis del mercat.

En una ocasió va dir que si exis-
tís un país en què, com a autor,
no li calgués abaixar el llistó, hi
emigraria…
Efectivament, preferiria
viure en una societat en
què els valors d’ordre
intel·lectual i artístic no es-
tiguessin absolutament es-
clafats per l’interès econò-
mic i el xivarri mediàtic.

S’ha traduït alguna obra seva
amb motiu de Frankfurt?
No.

Què ens haurem d’inventar des-
prés de Frankfurt?
La societat literària no es
pot plantejar la seva exis-
tència (o supervivència) en
termes de successius in-
vents puntuals. Cal planifi-
car seriosament polítiques
de fons i mecanismes no de-
pendents de la contingència
política per garantir-ne la
continuïtat.

Sara VancellsL’aparador

Enric Calpena va ser un
dels guionistes de la
sèrie documental de TV3

Històries de Catalunya, que va
tenir molt èxit d’audiència.
Ara, amb la col·laboració
d’Esther Rodríguez, Calpena
ens ofereix en format de llibre
aquella sèrie en què es mos-
trava la vida quotidiana dels
homes i les dones catalans del
passat. Les acurades il·lustra-
cions que Jordi Ballonga i
Massimo Cova han fet per a
aquest llibre ajuden molt a in-
terpretar el que s’hi explica,
perquè els detalls, esclar, han
estat rigorosament compro-
vats. El període històric que
ens ofereix aquesta obra
abraça des de la cultura dels
ibers fins a la mort del dicta-
dor Franco. Un bon llibre per
conèixer moltes coses interes-
sants del nostre passat d’una
manera fàcil i amena.

Històries de Catalunya
Enric Calpena
i Esther Rodríguez
Il·lustracions de Jordi
Ballonga i Massimo Cova
Cossetània i TV3
Valls i Barcelona, 2007

Maria Jesús Comellas és
doctora en psicologia i
professora del Depar-

tament de Pedagogia Aplicada
de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Fa més de vint anys
que dinamitza grups familiars
de discussió educativa, i en fa
un que condueix la secció set-
manal Escola de pares del pro-
grama El matí de Catalunya
Ràdio. Com que no hi ha esco-
les o universitats que ensenyin
a ser pares (allò que els fills no
arriben amb un manual d’ús
sota el braç; arriben amb un
pa, diuen, i gràcies), quan
tenim un fill ens endinsem en
un univers d’interrogants i per-
plexitats de diferents categori-
es: des de saber si és necessà-
ria la disciplina fins a com re-
soldre els problemes
relacionats amb l’alimentació
passant per com afrontar el
repte de les noves tecnologies.

Escola de pares
Maria Jesús Comellas
Columna
Barcelona, 2007 El món dels contes és ric

en molts aspectes, però
en el de la multiculturali-

tat, destaca especialment. Tots
els països, totes les cultures,
tenen el seus contes i, sovint,
comparteixen una moral simi-
lar encara que siguin d’orígens
diferents. Hugh Lupton ha bus-
cat i reescrit diversos contes
de tot el món, i en llegir-los ens
adonem de les coincidències i
diferències que presenten. En
aquest volum, il·lustrat per
Sophie Fatus, hi ha un total de
set contes: L’olla màgica de les
farinetes (alemany), Els micos,
cosa que veuen, cosa que fan
(indi), La cançó més melosa
(afroamericà), El gall i la gui-
neu (rus), Els tres bocs espavi-
lats (noruec), La gallineta ver-
mella (anglès) i L’Abric blau
(jueu). Al final hi ha un annex
en què Lupton aporta dades de
l’origen de cada conte.

L’arbre dels contes
Hugh Lupton
Il·lustracions de Sophie Fatus
Beascoa
Barcelona, 2007
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Elsllibresmésvenuts
26.04.07 - 02.05.07

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...

La clau Gaudí

Viatges per l’Scriptorium

El Quart Reich

La germana

Sayonara Barcelona

S. Pàmies
QUADERNS CREMA

Ficció

A. Carranza i E. Martí
ROSA DELS VENTS

P. Auster
EDICIONS 62

F. Miralles
EDICIONS 62

S. Márai
EMPÚRIES

J. Pijoan
PROA
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Relacions particulars

El llibre mediàtic de ‘Polònia’

El preu de ser catalans

Els secrets de la felicitat

Catalunya sota Espanya

L’ànima és al cervell

J.M. Espinàs
LA CAMPANA

No-ficció

Diversos autors
COLUMNA

P. Gabancho
METEORA

S. Serrano
ARA LLIBRES

A. López Tena
LA MAGRANA

E. Punset
DESTINO

MIQUEL ANGLARILL

Turistades

La mostassa

De Frankfurt, com
del porc, tot
s’aprofita, i la
gent que s’encar-

rega de promocionar Cata-
lunya com a destinació tu-
rística no ha badat. Resul-
ta que 400 llibreries
d’aquell país tindran
punts d’informació per
vendre no només el sol
que espellofa, les tapes re-
escalfades i la sangria reci-
clada, sinó el Museu Dalí,
la Barcelona modernista i
les galeries de Cadaqués,
posem per cas. ¿Vol dir
que, en lloc d’arribar-nos
hordes de bàrbars pan-
xuts i pellroses, ens vin-
dran exquisits intel·lectu-
als amb Kant i Shopenha-
uer sota el braç? Ja es
veurà. Sigui com sigui, que
es gratin la butxaca.

Per altra banda, com
que ningú no s’acaba de
creure això de la literatu-
ra catalana, cal enviar
reforços. Als cuiners, sal-
timbanquis, polítics i
cantants, hi hem d’afegir

els guies turístics: ben-
vinguts siguin.

Això sí, haurien de
desembarcar a la festa
d’una manera més subtil
que no pas els eslovens.
A l’estand d’aquest país,
a l’última fira de Leipzig,
lluïen flamants prospec-
tes dels bars del riu de
Ljubljana i dels paratges
paradisíacs de Bled. Mig
amagats, a les lleixes
més tristes, reposaven
els poemaris dels seus in-
signes representants. Ja
se sap, som a l’era de la
banalitat i valen més mil
fotografies –encara que
siguin totes iguals– que
una paraula ben triada.

Ja que es tracta de ser
transversals, suggereixo
un intercanvi. Que els tu-
ristes alemanys entrin a
les seves llibreries per des-
cobrir Catalunya, d’acord.
I que els escriptors cata-
lans ens desplacem a l’Ok-
toberfest a la recerca de
lectors potencials. Potser
ens en sortirem.

Ada
Castells

El jardí dels set crepuscles
Proa, 1989
Castellà: El jardín de los siete
crepúsculos, Barcelona,
Anagrama, 1992; neerlandès:
Menken, Kasander & Wigman,
1995; alemany: Berlín, Aufbau
Verlag, 1999; italià: Torino,
Einaudi, 1999
Les tres ties
Barcelona, Destino, 1992
Castellà: Las tres tías, Barcelona,
Destino, 1992
Amb l’olor d’Àfrica
Barcelona, Proa, 1992
Castellà: Entre las hélices,
Barcelona, Destino, 1993
Ígur Neblí
Barcelona, Proa, 1994
Castellà: Igur Neblí, Barcelona,
Anagrama, 1994; neerlandès:
Menken, Kasander & Wigman,
1997
L’àngel d’hora en hora
Barcelona, Proa, 1995
Castellà: El ángel de hora en
hora, Barcelona, Anagrama, 1997
La fortuna del senyor Filemó
Barcelona, Cruïlla, 1997
Castellà: La fortuna del señor
Filemón, Boadilla del Monte,
Ediciones SM, 1998
El legislador
Barcelona, Destino, 1997
Castellà: El legislador,
Barcelona, Destino, 1998
Grafomàquia
Barcelona, Proa, 1993
Castellà: Grafomaquia,
Barcelona, Anagrama, 1998
El quincorn: una història
romàntica
Barcelona, Proa, 1999
Castellà: El quincornio: una
historia romántica, Barcelona,
Anagrama, 2001
La venus del Kilimanjaro
(amb Xavier Moret), Barcelona,
Cruïlla, 1998
Castellà: La venus del Kilimanjaro,
Barcelona, Anaya, 2004
Jacint Verdaguer
Versió catalana i castellana
escrita pel mateix autor,
Barcelona, Omega, 2002
Nombra y tendrás. Antologia
bilingüe català-castellà (1974-
1995). Madrid, Visor, 1998
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Miquel de Palol (Barcelona, 1953)
va començar la seva carrera
literària com a poeta durant la
dècada dels setanta amb
poemaris com ara Lotus (1972-
1973), Llet i vi (1974), Arxiu de
poemes independents (1975) i
Quan? (1979). Entre els poemaris
publicats durant la dècada dels
vuitanta destaquen El porxo de
les mirades (1983, premi Carles
Riba i Crítica Serra d’Or),
Rapsòdies de Montcada (1982) i
Indiferència (1986). L’any 1989,
Miquel de Palol s’inicia en
narrativa amb una obra que
representa un revulsiu dins el
panorama literari del moment: El
jardí dels set crepuscles, que rep
els premis Joan Crexells, Crítica
Serra d’Or, Nacional de la Crítica i
Nacional de Literatura Catalana.
A partir d’aquest moment Palol
segueix publicant poesia,
narrativa llarga (segons l’autor la
novel·la autèntica comença a
partir de les 400 pàgines), llibres
de relats i nouvelles. Pel que fa a
les novel·les extenses, el 1994
publica Igur Neblí (una novel·la
sobre el destí de l’heroi i l’atzar,
considerada per alguns l’obra més
rodona de l’autor i que obté el
premi Ciutat de Barcelona) i el
2001 el Troiacord. També en
narrativa, publica un llibre tan
fonamental com l’oulipià
Grafomàquia (1993) i les novel·les
L’Àngel d’hora en hora (1995), El
legislador (1997, premi Josep Pla)
i El Quincorn (1999, premi Sant
Jordi). Amb el recull de narracions
Contes per vells adolescents
(1998) Miquel de Palol rep el
premi Víctor Català. En poesia,
després de poemaris com La nit
italiana (1986), Estudis en menor
(1995), El sol i la mort (1996) i
Gralles al galliner (1996), el 2002
publica Nocturn, el seu darrer
poemari fins avui. L’any 2004
anuncia una sèrie de nou llibres
titulada Exercicis sobre el punt de
vista, dins de la qual s’inscriuen
les seves darreres produccions:
Les concessions (2003), Contes en
forma de L (2004), Gallifa (2006),
Un home vulgar (2006) i Dos
poetes, impressions d’Espriu i
Vinyoli (2006).

La meditació és una pràcti-
ca antiga que ens pot aju-
dar a asserenar el cos i

clarificar la ment enmig de la
confusió de pensaments i emo-
cions en què vivim cada dia. En
aquest llibre, especialment
pensat per a principiants en
aquesta disciplina, Jack Korn-
field, un dels grans mestres de
la tradició espiritual del budis-
me a Occident, ens ofereix una
guia per incorporar breus ses-
sions de meditació a les nos-
tres vides quotidianes. Per tal
d’acompanyar-nos en aquest
procés, el llibre inclou un CD
amb sis meditacions guiades
enregistrades en què l’autor
explica com, centrant-nos en la
respiració, en les sensacions fí-
siques i fins i tot en les emoci-
ons, podem crear una sensació
de serenor al nostre entorn i
focalitzar la consciència en el
moment present.

Meditació
per a principiants
Jack Kornfield
Viena
Barcelona, 2007

Jordi Solé és assagista i
novel·lista, però també lli-
cenciat en filologia catalana

i professor de català i, com a tal,
és membre dels consells de re-
dacció de les publicacions Esco-
la Catalana, Llengua Nacional i
L’Escletxa. Amb La llengua que
ens va parir, Solé vol mostrar la
direcció, el sentit, el criteri, l’ori-
ginalitat, la potència, les
raons i les contradiccions del
discurs català sobre l’idioma
centrant-se en les aportacions
positives de set autors: Josep
Yxart, Joaquim Casas-Carbó,
Carles Riba, Ferran Soldevila,
Josep Armengou, Carles M.
Espinalt i Joan Fuster. I també
amb el contraexemple culpa-
bilitzador de Jaume Vicens
Vives, al qual critica amb cla-
redat. El llibre inclou un ampli
panorama del discurs català
sobre la llengua des de Ramon
Llull fins als nostres dies.

La llengua
que ens va parir
Jordi Solé i Camardons
Editorial Dux
Barcelona, 2007
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