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Està convidat a Frankfurt?
Alguna cosa m’han dit. El que
interessa de Frankfurt no és
qui hi va sinó que es faci bé,
des del punt de vista institu-
cional i industrial. La llista de
gent convocada, sigui la que
sigui, estarà bé. La polèmica
em sembla ridícula i absurda.

Com valora la gestió feta?
Crec que s’ha anat fent pels
procediments habituals,
com es fa en tots els països
que reben la invitació. El
que potser és més anormal
és la situació d’aquest país.
El debat ha evidenciat que
no tenim establert el con-
cepte de literatura nacional.
Per això discutim fins i tot
en quina llengua es fa.

Esmantindràelritmedetraduc-
cions iniciat arran de Frankfurt?
Depèn de factors purament
comercials. Frankfurt és una
fira de compravenda de

Cap a FrankfurtSebastiàAlzamora

“Ara hi ha
una indústria
editorial potent”
Segons Sebastià Alzamora la literatura catalana és un
sistema dins d’un altre sistema ● Per: Noemí Bibolas

drets. Ser país convidat afa-
voreix que es puguin com-
prar més drets d’autors cata-
lans però que això continuï
dependrà de l’habilitat dels
editors d’aquí per seguir
mantenint aquest interès.

Quina és la principal dificultat
per aconseguir traduccions?
Déu ni do les traduccions que
hi ha. Tot i així la literatura
catalana té un problema de
projecció. S’explica pel fet de
serunsistemadinsd’unaltre
sistema que la desplaça, que
és la literatura castellana.
Qualsevol acció que es pre-
senti per millorar aquesta si-
tuació em sembla positiva.

‘La pell i la princesa’ és la seva
obraméstraduïda.Enquiname-
sura hi ha afavorit el factor
Frankfurt?
Les traduccions s’han acon-
seguit gràcies a la feina que
ha fet la representat de drets

de Destino, que va aconse-
guir vendre-la a una sèrie
d’idiomes. No sé si hi ha in-
fluït el tema de la Fira.

En canvi la seva obra poètica ha
estat menys traduïda...
Tinc un poemari traduït al
castellà, Mula muerta. I la
resta de l’obra ha estat parci-
alment traduïda a l’anglès,
francès, italià, rus, eslovè, es-
lovac i polonès. Així com en
poesia és fàcil aconseguir tra-
duccions en antologies o re-
vistes, és més difícil traduir
un llibre sencer.

Quindelsseusllibrescreuquees
pot defensar millor a Frankfurt?
És previsible que en principi
es concentrin en La pell i la
princesa, que és un llibre que
ja està arrencat, i intentin
ampliar el radi de traducci-
ons. També hi ha interès per
moure Sara i Jeremies. Els
desitjo molta sort.

Quins clàssics cal dur?
Una part fonamental hauria
de ser aquesta: els clàssics. La
llengua catalana és una de les
primeres llengües vulgars de
cultura a Europa, i des d’ales-
hores ha estat una literatura
viva i homologable a qualse-
vol altre. Si establim aquesta
feina ja haurem fet molt. I és
una feina de les institucions
més que dels editors.

Ens podria fer una valoració del
món editorial actual?
Hi ha una indústria editorial
potent. Crec que hi ha dos
processos que es retroali-
menten: la gran concentra-
ció i l’aparició d’editorials pe-
tites en la perifèria que fan
coses molt interessants. El
que em molesta més és la
fragmentació per comuni-
tats autònomes i per comar-
ques que fa que sigui més di-
fícil trobar un llibre publicat
a Lleida o a Mallorca.

Sara VancellsL’aparador

Teresa Pàmies (Balaguer,
1919) ens ofereix un frag-
ment de la seva història,

paral·lela a la col·lectiva, en
aquest breu assaig històric ti-
tulat Ràdio Pirenaica. Emissi-
ons en llengua catalana de
Radio España Independiente
(1941-1977). L’autora del Testa-
ment a Praga, amb què va gua-
nyar el premi Josep Pla del
1970, Premi d’Honor de les Lle-
tres Catalanes 2001, Creu de
Sant Jordi 1984 i col·laborado-
ra habitual de l’AVUI i de Cata-
lunya Ràdio, també ho va ser,
de col·laboradora i correspon-
sal, de la llegendària Pirenaica,
una “emisora sin censura de
Franco”, com proclamaven a
l’època. Pàmies ens informa de
la tasca duta a terme per
l’emissora de cara a aportar
una mica d’esperança als der-
rotats per les tiranies protegi-
des pel nazisme i el feixisme.

Ràdio Pirenaica
Teresa Pàmies
Cossetània Edicions
Valls, 2007 Ramon Monton (Sabadell,

1959) és traductor, nar-
rador i des de fa quatre

anys col·labora a la revista
Llengua Nacional. Aquest llibre
recull els articles que ha publi-
cat al llarg d’aquest temps a la
revista de referència pel que fa
a la reivindicació nacional i lin-
güística i, a més, hi afegeix una
col·lecció de les moltes bústies
dels lectors publicades a l’AVUI
entre el 2000 i el 2006. L’autor
de la novel·la El nyèbit, del poe-
mari Die Blumen sind blau i de
set reculls de narracions, com
ara L’encanteri, La pàtria dels
coribants i El silenci de les sire-
nes, ens ofereix en aquest re-
cull una contribució al debat
provocat pel cansament dels
empatolls, les renúncies i les
traïcions dels nostres líders. Un
full de ruta cap a la indepen-
dència i la normalitat que ens
mereixem com a poble.

El cansament del
resistencialisme
Ramon Monton
Pròleg de Núria Cadenes
Abadia Editors
Maçaners, 2007

Mantenint l’esperit poliè-
dric que caracteritza
els editors de Meteora,

i quan encara (i que duri) estan
gaudint del bon camí d’un dels
seus èxits (El preu de ser cata-
lans, de Patrícia Gabancho),
ens ofereixen un acurat poe-
mari escrit en castellà per una
autora catalana, M. Dolors Mi-
llat (Lleida, 1953), delicada-
ment complementat per les fo-
tografies de Carme Esteve
(Barcelona, 1958). Aquest és el
primer poemari (amb un total
de 65 poemes breus) publicat
per aquesta historiadora que
imparteix classes de tècniques
narratives a dues escoles. Uns
poemes que toquen temes
clàssics com ara la vida, l’amor
i la mort i, especialment, el pas
del temps. Les imatges d’Este-
ve casen perfectament amb el
contingut dels textos i els ator-
guen una nova dimensió.

Lunas de arena
M. Dolors Millat
Meteora
Barcelona, 2007
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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...

Incerta glòria

El conte número tretze

El retorn de Voltaire

Un llarg hivern

M. Gironell
COLUMNA

Ficció

S. Pàmies
QUADERNS CREMA

J. Sales
CLUB EDITOR

D. Setterfield
EMPÚRIES

M. Domínguez
DESTINO

C. Tóibín
LA CAMPANA
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Entre una Espanya i l’altra

El preu de ser catalans

Relacions particulars

El naixement d’una nova...

Contrarevolució

L’hort urbà

J.A. Duran i Lleida
COLUMNA

No-ficció

P. Gabancho
METEORA

J.M. Espinàs
LA CAMPANA

E. Carbonell
ARA LLIBRES

F. Aisa
EDICIONS DE 1984

J. Vallès
EDICIONES DEL SERBAL

XAVIER BERTRAL

Martingales

La mostassa

N’hem parlat
tant que la
gent normal,
malalts de li-

teratura com diria Vila-
Matas, o no, pensen que
això de la Fira de Frank-
furt ja ha passat. No, aten-
ció, és la segona setmana
d’octubre, i si ara els diaris
semblen més excitats amb
el tema que mai és perquè
falten sis dies perquè se’ns
revelin els secrets del pro-
grama muntat pel Ramon
Llull. També, malaurada-
ment, és perquè hi havia
eleccions i hi ha una lògi-
ca interna i perversa que
indica que, quan hi ha
campanya electoral, tots
els temes en queden es-
quitxats. ¿Tocava remar-
car desavinences lingüís-
tiques entre escriptors?
Doncs, som-hi, que potser
algun indecís es decanta
per alguna opció política
que interessi. Vaja, que al
final la gent ni vota, per-
què està farta de tanta
martingala.

El cas és que finalment
tindrem la llista de totes
les llistes i ens hi podrem
llançar com rosegadors
sense pietat. Qui s’hi tro-
barà a faltar? ¿Hi anirà fi-
nalment Sergi Pàmies en-
cara que preferiria no fer-
ho? ¿I Sánchez Piñol, tot i
el no inicial? ¿Farà en
Quim Monzó el discurs o
serà el Porcel? ¿Seurem al
costat del Ruiz Zafón?

Aquests dies el director
del Ramon Llull, Josep
Bargalló, no para de tenir
reunions amb castellans,
catalans, editors, escrip-
tors i qui faci falta per ulti-
mar unes dades que no es
podran ultimar per motius
evidents. Encara queden
dies, malgrat que s’hagin
de fer públics els famosos
noms o els noms dels fa-
mosos. No, si al final tot
dependrà del poder de
convicció dels responsa-
bles, perquè en aquestes
coses la fibra humana
compta encara més que el
politiqueig.

Ada
Castells

Mula morta
Barcelona, Proa, 2001
Castellà: Mula muerta,
Barcelona, DVD, 2004

El llinatge
edició bilingüe català-castellà
Velliza, El Gato Gris, 1997

Sol de sal
Antología de la nueva poesía
catalana 1976-2001
(a cura de Jordi Virallonga)
Barcelona, DVD, 2003

Poems. (plaquette en anglès)
Barcelona, Institució de les
Lletres Catalanes, 2003

La pell i la princesa
Barcelona, Destino, 2005
Castellà: La piel y la princesa,
Barcelona, Destino, 2006;
portuguès: A pele e a princesa,
Lisboa, QuidNovi, 2006; italià: La
pelle e la principessa, Milà, Marcos
y Marcos, 2006; francès: La peau
et la princesse, París Métallié,
2007; hebreu: Bambook 2007

TRADUCCIONS

scultura@avui.cat

Sebastià Alzamora (Llucmajor,
1972) es va donar a conèixer el
1994 amb Rafel (Edicions 62,
premi Salvador Espriu), un
poema llarg de set-cents
setanta-cinc decasíl·labs sobre
l’experiència de la mort d’un
amic que va sorprendre per la
seva maduresa literària. A
aquest primer poemari el van
seguir Formes del cercle (La
Caixa / Universitat de les Illes
Balears, 1996), Apoteosi del
cercle (Edicions 62 - Empúries,
1997, premi Bartomeu Rosselló-
Pòrcel) i El llinatge (El Gato Gris,
1997). Consolidat de seguida
com una veu innovadora, l’any
2001 publica el que fins avui està
considerat el seu poemari més
important, Mula morta (Proa,
2001), un llibre estrany i gairebé
provocador, en el qual les
referències bíbliques es
barregen amb un realisme dur i
immediat. L’any 2003 guanya els
Jocs Florals de Barcelona amb El
benestar (Proa, 2003). Com a
narrador, Sebastià Alzamora és
autor de L’extinció (Edicions 62,
1999, premi Documenta), Sara i
Jeremies (Proa/Moll, 2002,
premi Ciutat de Palma Llorenç
Villalonga) i La pell i la princesa
(Destino, 2005, premi Josep Pla),

novel·la publicada també en
castellà i traduïda al francès,
portuguès, italià i hebreu. En
aquests moments treballa en la
novel·la que va rebre el premi
Fundació Enciclopèdia Catalana
de creació l’any 2005 i que és
una versió bastant trash del mite
de Faust. La novel·la sortirà el
proper mes de novembre. Pel
que fa a la narrativa breu, a més
a més del conte Història
vertadera del peix Nicolau (Mobil
Books / Saló Nàutic, 2003),
Alzamora ha participat en
diferents antologies com ara
Tancat per vacances (Columna,
2003) i Directe al gra (contes
eròtics, juntament amb Carles
Cortès, Julià de Jòdar i Isabel-
Clara Simó). Integrant del grup
dels imparables, part de la seva
poesia va ser recollida a
Imparables. Una antologia (Proa,
2004). Coautor dels llibres
Dogmàtica imparable:
Abandoneu tota esperança
(L’Esfera dels Llibres, 2005) i No
badis, Catalunya (L’Esfera dels
Llibres, 2005), també és autor de
l’assaig Gabriel Janer Manila:
L’escriptura del foc (Lleonard
Muntaner, 1998). Actualment
col·labora a El Temps, Singular
Digital i l’AVUI.

El mític Onze de Setembre
del 1977 milers de catalans
van sortir al carrer per cri-

dar una consigna: “Llibertat,
amnistia i Estatut d’Autonomia”.
Darrere d’aquell acte popular i
populós (ha estat la manifesta-
ció política més multitudinària
de la nostra història contempo-
rània), i de tants altres que es
van generar com a revulsiu de la
dictadura, hi havia l’Assemblea
de Catalunya. La lluita per la lli-
bertat és un homenatge a
aquest organisme clandestí i a
tota la gent que va fer possible
que haguem recuperat els drets
que ens va robar la dictadura. La
historiadora Gemma Caballer
(Barcelona, 1974), autora de di-
versos estudis sobre la Guerra
Civil i la dictadura, ens ofereix
aquest text ple de l’emotivitat
dels sentiments de l’època i
sense perdre de vista en cap
moment el rigor històric.

La lluita
per la llibertat
Gemma Caballer
Ara Llibres
Barcelona, 2007

Milers de viatgers van re-
córrer, fa anys i durant
anys, un trajecte de

ferrocarril de via estreta que
anava de Bilbao a Lleó, l’ano-
menat Transcantábrico. Juan
Pedro Aparicio (Lleó, 1941), que
actualment dirigeix l’Instituto
Cervantes de Londres, i que és
autor de novel·la, d’assaig i
d’articles periodístics, va publi-
car el 1982 un llibre de viatges
dedicat al recorregut d’aquell
tren. Ara l’editorial Rey Lear
ens ofereix una versió d’aquell
text en edició de luxe, amb una
gran qualitat de materials i afe-
gint les magnífiques il·lustraci-
ons (cent en total) en aquarel·la
i en color de José S. Carrelero i
Maribel Fraguas. Una immillo-
rable ocasió per conèixer la his-
tòria d’aquell tren, d’aquelles
terres, d’aquella època, de la
mà d’un autor que ens obre les
finestres del cor.

El Transcantábrico
Juan Pedro Aparicio
Il·lustracions de José S.
Carralero i Maribel Fraguas
Rey Lear
Madrid, 2007
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