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Creu que la literatura infantil en
català és exportable? Quin inte-
rès hi tenen els editors?
Estic convençuda que és
completament exportable,
però no sé si els editors s’ho
plantegen realment com un
objectiu. Sempre he tingut
la sensació que els editors
catalans tendeixen més a
anar a comprar drets que
no pas a vendre’n (i diria
que això passa amb tots, no
només amb els de literatura
infantil). Suposo que és difí-
cil aconseguir que editorials
de fora comprin drets
d’obres en català, però pot-
ser també falta creure-s’ho i
posar-hi els recursos neces-
saris (no tan sols els editors,
també l’Administració).

Què pot arribar a representar
la literatura infantil catalana
dins Europa?
Em costa parlar del tema en
aquests termes, tant de la li-

Cap a FrankfurtMercèCanela

“L’aspecte financer
està per damunt
de moltes coses”
Canela pensa que s’han de mantenir determinats llibres
en catàleg tot i que no es venguin gaire ● Per: Noemí Bibolas

teratura catalana com de
qualsevol altra. En última
instància, la creació literària
és, gairebé sempre, una
feina individual, singular.
Crec que en la nostra litera-
tura infantil hi ha moltes
veus diferents, i moltes
d’originals i de prou qualitat
per poder enriquir el con-
junt de la literatura europea.

Es publiquen massa traducci-
ons i poques obres originals?
Passa molt amb l’àlbum
il·lustrat. Són llibres cars i
potser tenen menys sortida.
Es veuen molt com a llibres
de regal. Falta producció
pròpia, tot i que aquí hi ha
il·lustradors molt bons. En
altres sectors, en canvi,
també es publica molta pro-
ducció pròpia.

Per què té més traduccions dels
seus primers llibres que dels
darrers?

Els primers llibres els vaig
publicar a La Galera, que ja
des dels seus inicis traduïa
al castellà, tot i les dificul-
tats que tenien per distri-
buir. Després crec que hi va
haver un moment en què,
en general, es va fer més di-
fícil publicar en castellà. Hi
va haver una propaganda
tan bèstia contra Catalu-
nya que va ser molt més di-
fícil. Potser és que hi ha
tanta producció que no
tenen espai per incorporar
autors d’aquí, o potser és
que els gustos són dife-
rents. Però jo vaig tenir la
sensació que a partir d’un
moment, durant els 90, hi
va haver un tall.

Quina és la seva experiència
amb les altres llengües?
M’agradaria poder editar
més a fora, però sé que és
difícil i que per entrar-hi
necessites estar molt actiu.

El que se m’ha traduït fins
avui ha estat gràcies als
contactes de les editorials
o a determinades circums-
tàncies que ho han fet pos-
sible, però d’una manera
força ocasional.

Quin és l’estat de les edicions
dels seus primers llibres?
Els meus tres primers lli-
bres encara estan en catà-
leg, però penso que els lli-
bres tenen una història.
Com a autor et sap greu que
un llibre es descatalogui,
però és natural que arribi
un moment en què s’acabi.
Tot i que tinc la sensació
que a les editorials l’aspecte
financer està per damunt
de moltes coses. Hi ha lli-
bres que, encara que no es
venguin gaire, han de conti-
nuar estant a l’abast del lec-
tor. Si no és així, és difícil
que es pugui crear un cor-
pus de llibres de referència.

Sara VancellsL’aparador

Els 21 segles d’història de
la ciutat de Barcelona
donen per a molt. Aquest

llibre ens vol mostrar alguns
dels esdeveniments més re-
marcables de la Barcelona
combativa, èpica i catalana
que ha defensat la seva identi-
tat davant els que l’han volgut
sotmesa i provinciana. Una
Barcelona popular, amb brots
revolucionaris, que defensa la
justícia social. La ciutat de les
llibertats. De la mà dels dos
autors, el conegut novel·lista
Alfred Bosch (habitual de les
llistes dels més venuts i recol-
zat pels premis literaris més
importants) i l’historiador i ge-
ògraf Josep Melero, reviurem
escenes protagonitzades per
romans, visigots i sarraïns, per
senyors, nobles i jueus, per se-
gadors, virreis i botiflers, per
anarquistes, burgesos i anti-
franquistes... Apassionant.

Rutes de les llibertats
Passejades per la
Barcelona èpica
Alfred Bosch i Josep Melero
Ajuntament de Barcelona,
2007

Mary Higgins Clark (Nova
York, 1931) és una reco-
neguda devoradora de

les novel·les d’Agatha Christie,
Nancy Drew i les protagonitza-
des per Sherlock Holmes. Se-
guint aquest línia narrativa,
l’autora no ha decebut els seus
lectors des que es va estrenar
el 1975, i les seves més de 30
obres han estat de les més ve-
nudes a tot el món. Amb Besso-
nes vestides de blau, Mary Hig-
gins Clark ha desenvolupat una
història inquietant i sorprenent
que introdueix el misteri de la
telepatia entre bessons en el
relat d’una mare que cerca una
filla segrestada que ja ha estat
donada per morta. Per localit-
zar la seva filla, la protagonis-
ta haurà de rastrejar els indi-
cis que la germana bessona
de la desapareguda li anirà
donant gràcies a uns suposats
poders telepàtics.

Bessones vestides
de blau
Mary Higgins Clark
Traducció d’Anna Mauri,
Concepció Iribarren
i Lluís Delgado
Edicions 62. Barcelona, 2007

El lingüista Jordi Sedó
(Barcelona, 1954) ha pu-
blicat assajos com ara La

anormalitat lingüística dels ca-
talans (1993), Llengua i socie-
tat al Vallès Oriental (1996),
Granollers: llengua i futur. Es-
tudi sobre coneixement i ús del
català entre els joves (1999), i
Granollers: observatori socio-
lingüístic (2006). Ha publicat a
diversos diaris i revistes gaire-
bé un miler d’articles sobre lin-
güística, sociolingüística, edu-
cació i identitat nacional. Preci-
sament, La llengua catalana,
senya d’identitat nacional aple-
ga uns 90 articles sobre l’estat
actual de la llengua catalana.
Amb un estil directe i àgil, i
amb pinzellades iròniques,
Sedó vol fer reaccionar els ca-
talans en defensa de la llengua
pròpia. Un nou esforç en
aquest sentit que, lamentable-
ment, mai no resulta sobrer.

La llengua catalana,
senya d’identitat
nacional
Jordi Sedó
Ajuntament de l’Ametlla
del Vallès, 2007
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Elsllibresmésvenuts
17.05.07 - 23.05.07

Amb la col·laboració de les llibreries FNAC, Documenta, Proa Espais, Ona,
Laie, Llibreria 22, Catalònia, Casa del Llibre, Robafaves...
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El pont dels jueus

Si menges una llimona sense...

El Quart Reich

L’església del mar

La clau Gaudí

La ciutat sense temps

M. Gironell
COLUMNA

Ficció

S. Pàmies
QUADERNS CREMA

F. Miralles
EDICIONS 62

I. Falcones
ROSA DELS VENTS

E. Martí i A. Carranza
ROSA DELS VENTS

E. Moriel
DESTINO
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Relacions particulars

Entre una Espanya i l’altra

El preu de ser catalans

Gomorra

El silenci de les campanes

Catalunya sota Espanya

J.M. Espinàs
LA CAMPANA

No-ficció

J.A. Duran i Lleida
COLUMNA

P. Gabancho
METEORA

R. Saviano
EMPÚRIES

J. Albertí
PROA

A. López Tena
DÈRIA-LA MAGRANA

CRISTINA CALDERER

No volen venir!

La mostassa

Ai, que patirem.
Ara resulta que
els escriptors
que ens poden

representar més internaci-
onalment –Sánchez Piñol,
Pàmies i Monzó– no volen
anar a Frankfurt en nom
de la Cultura Catalana. El
problema és que aquest fet
no és una simple discor-
dança d’agendes, ni de ma-
tisos a l’hora d’enfocar la
qüestió sinó de maneres
d’entendre el món. Després
de llegir Kafka, ja saps que
del poder te n’has de man-
tenir allunyat. Malaurada-
ment, la cita de Frankfurt
s’ha polititzat tant que una
simple proposta de partici-
par en una taula rodona es
converteix en un dilema
moral. El que un accepta-
ria d’una biblioteca de bar-
riada es converteix, a
Frankfurt, en l’equivalent a
vendre’s al Sistema o, pit-
jor encara, a l’Esquerra Re-
publicana pactista.

Hi ha una màxima tàci-
ta que sura pels passadis-

sos de les administraci-
ons: “Amb els escriptors,
no s’hi pot comptar”. Sí,
són conflictives de mena,
les criatures. Toquen el
voraviu tant com poden. I
ara ho estan fent, però
que ningú no pensi que és
una conxorxa. Aquí tot-
hom va pel seu compte.
L’únic consol és que als
pobres austríacs, quan els
va tocar el maleït torn de
ser Cultura, o potser en el
seu cas País Convidat, els
va passar el mateix. Ni el
Handke ni la Jellineck vo-
lien anar a fer el paperet i,
al final, el discurs inaugu-
ral el va fer un escriptor
desconegut. Si ens ha de
passar el mateix, potser
que diguem al director de
la Fira que no hi volem
anar: “Saps què, Jürgen,
preferim quedar-nos a la
tribu jugant a batalletes, i
passar d’aquesta platafor-
ma que tens”. No fos cas
que, per un cop a la vida,
els catalans hi sortíssim
guanyant.

Ada
Castells

De qui és el bosc?
Barcelona, La Galera, 1976
Castellà: ¿De quién es el bosque?,
Barcelona, La Galera, 1976; basc:
Donostia, Euskal Liburu eta
Kantuen Argitaldaria, 1981
L’escarabat verd
Barcelona, La Galera, 1977
Castellà: El anillo del mercader,
Barcelona, La Galera 1977
Utinghami, el rei de la boira
Barcelona, La Galera, 1979
Castellà: Utinghami, el rey de la
niebla, Barcelona, La Galera, 1979;
basc: Donostia, Euskal Liburu eta
Kantuen Argitaldaria, 1981
Quan l’Eloi va ser música
Barcelona, La Galera, 1981
Castellà: Eloy un día fue música,
Barcelona, La Galera, 1981
Asperú, joglar embruixat
Barcelona, La Galera, 1982
Castellà: Asperú, el juglar
embrujado, Barcelona, La
Galera, 1983
A una mà el sol i a l’altra la lluna
Barcelona, Argos-Vergara, 1982
Castellà: En una mano el sol y en
la otra la luna, Barcelona, Argos-
Vergara, 1982; basc: Barcelona,
Argos-Vergara, 1983; gallec:
Barcelona, Argos-Vergara, 1982
Globus de lluna plena
Barcelona, Argos-Vergara, 1983
Castellà: Globo de luna llena,
Barcelona, Argos-Vergara, 1983;
basc: Argos-Vergara, 1983;
gallec: Argos-Vergara, 1982
Un gat dalt del teulat
Barcelona, La Galera, 1983
Castellà: Un gato en el tejado,
Barcelona, La Galera, 1983
Els set enigmes de l’iris
Barcelona, La Galera, 1984
Castellà: Los siete enigmas del
iris, Barcelona, La Galera, 1984
L’ou de cristall
Barcelona, La Galera, 1987
Castellà: El huevo de cristal,
Barcelona, La Galera, 1987
Nicolaua braç de ferro
Barcelona, Teide, 1987
Castellà: Nicolasa, muñeca de
hierro, Barcelona, Teide, 1987
El rastre de les bombolles
Barcelona, La Magrana, 1990
Castellà: Partitura para saxo,
Madrid, SM, 1993
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Mercè Canela (Sant Guim de
Freixenet, 1956) es va iniciar en
la literatura infantil amb la
publicació de De qui és el bosc?
(La Galera, 1976), novel·la que va
escriure als 19 anys i que va
presentar al premi Folch i Torres.
Tot i que no va guanyar el
guardó, Josep Vallverdú,
membre del jurat, va convèncer
l’editor de La Galera perquè la
publiqués. Durant el mateix any
en què es va editar el llibre,
Mercè Canela va entrar en
contacte amb autors com ara
Joaquim Carbó, Pep Albanell,
Sebastià Sorribas i Oriol Vergés, i
va entrar de ple en el món de la
literatura infantil. L’any següent
publicava L’escarabat verd (La
Galera, 1977) i tot seguit
Utinghami, el rei de la boira (La
Galera, 1979). La carrera literària
de Mercè Canela s’ha vist
recompensada amb els següents
guardons: Josep M. Folch i Torres
(L’escarabat verd), Crítica Serra
d’Or de literatura infantil i juvenil
(La fantasia inacabable d’Antoni
Gaudí, Blume, 1980), L’esparver
de narrativa juvenil (Lluna de
tardor, La Magrana, 1982),
Guillem Cifre de Colonya (Els set
enigmes de l’Iris, La Galera,
1984), Lola Anglada de narrativa
de Terrassa (El planeta dels set
sols, 1985, La Magrana, 1993) i
Vaixell de vapor de narrativa
infantil (S’ha de ser animal,
Cruïlla, 1992). El 1984 va entrar a
la llista d’honor de l’IBBY
(International Board on Books
for Young People) amb Asperú,
joglar embruixat (La Galera,
1982). Mercè Canela diu que
d’ençà que el 1997 va prendre el
relleu d’Albert Jané com a
directora de la revista Cavall
Fort, té menys temps del que
voldria per escriure. Tot i això,
ara mateix presenta un nou
llibre, La butxaca prodigiosa
(Cruïlla, 2007), i té un parell de
novel·les per a adults en procés
de creació. Pel que fa a la revista
que dirigeix, Canela és del tot
optimista. Gairebé arriben als
1.100 números i fan subscriptors
nous cada any. I el Tatano, per als
més petits, ha estat un èxit.

Amb aquest llibre, subtitu-
lat Els símptomes ex-
terns de l’amor, Philippe

Turchet s’endinsa en el món de
la parella, una institució que
mai, al llarg de tota la història
de la humanitat, no havia acon-
seguit tanta atenció com ara.
La majoria d’experts coincidei-
xen que l’home i la dona viuen
un malestar amorós sense pre-
cedents. Turchet demostra que
els éssers humans patim una
síndrome d’amor programada
en el mateix cor del cervell.
L’autor és una autoritat interna-
cional en el camp de la comuni-
cació no verbal. Creador de la
“sinergologia”, ha estudiat a
fons les diferències cerebrals
entre els homes i les dones. A
partir d’aquestes anàlisis i de
l’observació de gairebé
20.000 parelles, ha escrit
aquest assaig que dissecciona
la situació actual de la parella.

Per què caminen els
homes a l’esquerra
de les dones?
Philippe Turchet
Traducció d’Ona Rius Piqué
Pagès Editors
Lleida, 2007

Aquest recull ens ofereix
els microrelats que els
tres autors van recitar

als festivals Hay-on-Wye de Se-
gòvia (2006) i Cartagena d’Ín-
dies (2007). Es tracta d’uns re-
lats d’inspiració oral que inten-
ten aconseguir una àmplia
càrrega dramàtica amb la mà-
xima concisió expressiva. Juan
Pedro Aparicio (Lleó, 1941),
Luis Mateo Díez (Villablino,
1942) i José María Merino (la
Corunya, 1941), tots tres narra-
dors, poetes i assagistes, ens
ofereixen peces com La carta:
“Todas las mañanas llego a la
oficina, me siento, enciendo la
lámpara, abro el portafolio y,
antes de comenzar la tarea di-
aria, escribo una línea en la
larga carta donde, desde hace
catorce años, explico minucio-
samente las razones de mi sui-
cidio”. Una edició acurada per
a una narrativa suggeridora.

Palabras en la nieve
[Un filandón]
Juan Pedro Aparicio,
Luis Mateo Díez
i José María Merino
Rey Lear
Madrid, 2007
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