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‘Així és la vida, Carlota’ va rebre
una menció de l’IBBY i és la seva
obra més traduïda. ¿Calen reco-
neixements així per aconseguir
que un llibre es tradueixi?
En general, no resulta fàcil
ser traduïda a d’altres llen-
gües si provens de països
com el nostre, com Itàlia o
Portugal... Té moltes més
probabilitats de ser traduïda
una obra anglesa al català o
al castellà que a l’inrevés.
Només cal examinar els ca-
tàlegs de les editorials d’aquí
i de fora per comprovar-ho.

En una situació de normalitat,
una obra tan extensa i premia-
da com la seva hauria d’estar
molt més traduïda... Quines
han estat les principals dificul-
tats per aconseguir-ho?
La literatura, com tot, és
també una qüestió de po-
tència econòmica. En qual-
sevol cas, hi ha estratègies
que afavoreixen que la lite-

Cap a FrankfurtGemmaLienas

“Per dir-ho en
termes d’ara, han
faltat sinergies”
Gemma Lienas opina que a Frankfurt les editorials faran
més o menys el que fan cada any ● Per: Noemí Bibolas

ratura d’un país sigui co-
neguda i, per tant, més tra-
duïda. Crec que seria bo
que les institucions treba-
llessin conjuntament amb
les editorials i amb la gent
que escrivim.

Com preparen les editorials la
presentació dels seus llibres a
Frankfurt? Per quin llibre apos-
ten més?
Em sembla que les editori-
als faran més o menys el
mateix que fan cada any,
perquè crec que han que-
dat bastant al marge del
que ha preparat l’Institut
Ramon Llull. Per dir-ho en
termes d’ara, han faltat si-
nergies. Potser es lluiran
més en el estands que al-
tres anys. Crec que aposta-
ran per tots els meus lli-
bres i potser faran més èm-
fasi en la meva última
novel·la, que sortirà per
aquella època.

Què en pensa, de la polèmica
que ha generat la Fira de
Frankfurt?
És una polèmica que em re-
sulta una mica provinciana.
Per mi, la literatura catala-
na és la que s’escriu a Cata-
lunya, en català o en caste-
llà. De la mateixa manera
que la literatura espanyola
és la que s’escriu en qualse-
vol de les llengües de l’Estat.
Quan en un acte hi és convi-
dada la literatura espanyo-
la, hi haurien de ser repre-
sentades totes les llengües.
Per mi, aquesta seria l’au-
tèntica discussió.

¿Després d’Anoche soñé conti-
go vindrà alguna novel·la més
escrita originalment en caste-
llà? Com funcionen els seus lli-
bres en el mercat castellà?
Els meus llibres en castellà
de moment no es venen
tant com els catalans, però
la tendència és a créixer.

Per a mi, escriure en català
o en castellà són dues possi-
bilitats d’expressar-me i,
per tant, una riquesa lin-
güística de la qual no penso
prescindir.

Ha escrit llibres infantils, juve-
nils, per a adults... Quan co-
mença a escriure té clar el sec-
tor de públic al qual es dirigeix?
Sí, sempre tinc clar per a
qui escric una història, de la
mateixa manera que sem-
pre tinc clar per a quin pú-
blic parlo i, per tant, adequo
el que vull dir al meu audi-
tori. Cosa, per cert, que no
significa que quan escrius
per a gent jove els tractis
d’imbècils.

En què treballa en aquests
moments?
He acabat una novel·la
sobre violència psicològica,
que té molta tensió narrati-
va, força suspens.

Sara VancellsL’aparador

Les sèries de ficció s’han
convertit en un fenomen
social gràcies al seu èxit

d’audiència, que els ha afavorit
el protagonisme a les graelles
de televisió. Però les teleno-
vel·les o les comèdies de situa-
ció són més que programes
d’entreteniment, transmeten
valors socials i construeixen una
imatge col·lectiva sobre el país i
sobre la cultura. I això ho de-
mostra la magnífica tesi docto-
ral d’Enric Castelló (Carcaixent,
1973), en què demostra aquesta
influència amb tota mena de
dades objectives extretes, i ba-
sades, de sèries emeses a Tele-
visió de Catalunya entre el 1994
i el 2003. Els programes princi-
pals triats per Castelló, tot i que
n’apareixen molts més, són
Plats bruts, El cor de la ciutat,
Poble Nou, Nissaga de poder,
La memòria dels Cargols,
Temps de silenci i Oh, Espanya.

Sèries de ficció i
construcció nacional
Enric Castelló
Universitat Rovira i Virgili,
Arola i Cossetània
Tarragona, 2007

Nascut a Palau de Plega-
mans el 1946, Joan Ven-
tura no s’ha dedicat pro-

fessionalment a l’escriptura
però fa molts anys que publica
articles en diversos diaris i re-
vistes i, en els últims deu anys,
ha publicat els llibres Club de
Futbol Palau de Plegamans, una
entitat amb història, Totterreny.
Imatges per a recordar (sobre
l’evolució d’aquesta especialitat
motociclista a l’Estat espanyol),
El surco del labrador. La mujer
según el texto del Corán i, final-
ment, aquest que us presentem
avui, que forma part de la
col·lecció Memòria del segle XX,
La masmorra. De la plaça del
Sol a la via Laietana: viatge a les
tenebres del franquisme. Les
crítiques actuals als mètodes
dels Mossos d’Esquadra haurien
fet riure la policia franquista,
que era la mà armada i legiti-
mada del regne del terror.

La masmorra
Joan Ventura
Cossetània Edicions
Valls, 2007 Filòsof de formació i perio-

dista de professió, Maurici
Jaumandreu (Barcelona,

1978) ha reunit Onze testimonis
de la lluita antifranquista, com
diu el subtítol. Segons l’autor,
aquests testimonis no són he-
rois d’una pel·lícula, però ho
podrien ser perfectament. Són
les històries, en molts casos im-
pressionants i exemplars, de
lluitadors antifeixistes durant la
Guerra Civil i la dictadura. Onze
homes i dones valents que no
van dubtar a arriscar la vida
per guanyar la llibertat i que,
tants anys després, encara no
han pogut oblidar l’olor de la
pólvora. En format d’entrevista
d’estil indirecte, Jaumandreu
dóna veu a María Rodríguez,
Pablo Vera, Joan Montero, José
Muñoz, Bonifaci Espín, María
Luisa Gómez, Josep Costa, Luis
Moreno, Antoni Cánovas, Fran-
cesc Martí i Matilde Marcé.

L’olor de la pólvora
Maurici Jaumandreu
Mina
Barcelona, 2007



AVUI
DIJOUS, 21 DE JUNY DEL 2007 9

Elsllibresmésvenuts
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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...

La ciutat sense temps

Tòquio Blues

La clau Gaudí

L’església del mar

M. Gironell
COLUMNA

Ficció

S. Pàmies
QUADERNS CREMA

E. Moriel
DESTINO

H. Murakami
EDICIONS 62

E. Martí i A. Carranza
ROSA DELS VENTS

I. Falcones
ROSA DELS VENTS
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Entre una Espanya i l’altra

Relacions particulars

Catalunya sota Espanya

Gomorra

Retrat de Raúl Tamudo

Fruits de la vida

J.A. Duran i Lleida
COLUMNA

No-ficció

J.M. Espinàs
LA CAMPANA

A. López Tena
DÈRIA I LA MAGRANA

R. Saviano
EMPÚRIES

T. Guasch
DAU

P. Senpau
PROA

JORDI GARCIA

Bons aliments

La mostassa

Amb tanta polè-
mica esgotadora
de si castellans o
catalans i pata-

tim patatam resulta que el
discurs que va fer Imma
Monsó en la roda de prem-
sa per presentar el projec-
te Frankfurt 2007 ha pas-
sat desapercebut. Fugint
del debat estret de mires
sobre la llengua, l’escripto-
ra es va dedicar a fer una
defensa de la literatura.

Monsó va dir: “Estar en
contacte amb altres cultu-
res no ens ha empobrit
sinó que ens ha multipli-
cat les fonts per alimentar
la nostra imaginació”.

En el seu discurs va de-
mostrar que l’espècie ano-
menada escriptor en cata-
là no és la que ens volen
fer creure alguns que s’en-
testen a pintar-nos com
provincians que escrivim
en una llengua carrinclo-
na i que, al damunt, hem
d’anar de bracet amb els
nostres germans grans en
castellà si volem que ens

facin cas, sinó la d’una
persona que reflexiona
sobre el seu ofici i sobre el
seu art com qualsevol es-
criptor del món.

D’acord que la llengua
és important, és l’eina,
però quan un és autor en
català de vegades aquesta
pesa com una llosa i és di-
fícil posar-la al lloc que li
pertoca. Ben sovint la crí-
tica d’aquest país ha quali-
ficat els escriptors fixant-
se exclusivament en el seu
vocabulari i s’han magnifi-
cat obres de comarques
perquè als crítics els sem-
blava que eren menys con-
taminades. Mai m’he fixat
si els autors que m’agra-
den dominen els pronoms
febles com un filòleg amb
màsters, però segur que
em posen la pell de gallina.
Vaja, que ser escriptor en
català és sinònim de
rebre. Per això és impor-
tant el caramelet de
Frankfurt. Una cosa bona
que ens passa, com a
mínim, celebrem-la.

Ada
Castells
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Gemma Lienas (Barcelona, 1951)
sempre ha estat vinculada al
món dels joves, des de
l’escriptura, l’ensenyament o
l’edició. En narrativa juvenil es
va donar a conèixer amb les
novel·les Cul de sac (Empúries,
1986) i Dos cavalls (Empúries,
1988, premi Ramon Muntaner).
A continuació va arribar el seu
llibre de més èxit: Així és la vida,
Carlota (Empúries, 1989), amb
què va obtenir una menció
d’honor de l’International of
Books for Youth el 1990 i va ser
finalista del Premio Nacional de
Literatura del 1991. El
personatge de Carlota donaria
lloc a altres llibres: Ets galàctica,
Carlota (Cruïlla, 1994), El diari
lila de la Carlota (Empúries,
2001), El diari vermell de la
Carlota (Empúries, 2004), El
gran llibre de la Carlota
(Empúries, 2005) i El diari blau
de la Carlota (Empúries, 2006).
Entre els llibres per als més
petits, destaquen títols com ara
La lluna en un cove (Cruïlla,
1987), La meva família i l’àngel
(Cruïlla, 1992) i Busco una mare
(La Galera, 2005). De tendència
psicològica, la narrativa de
Lienas ha tractat des del tema de
les drogues a les escoles (Cul de
sac) i l’anorèxia (Bitllet d’anada i
tornada, Empúries, 1999, premi
Odissea) fins al procés de
separació d’una parella (El final
del joc, Planeta, 2003, premi
Ramon Llull). Amb aquesta
darrera novel·la, Lienas es
consolidava com a narradora per
a adults, gènere en el qual
s’havia iniciat amb El gust del
cafè (Pòrtic, 1987, premi Recull) i
Vol nocturn (3 i 4, 1988, premi
Andròmina). També per a adults
havia escrit en castellà la
novel·la Anoche soñé contigo
(Planeta, 2001). En el camp del
periodisme literari, Lienas és
autora de diversos llibres
relacionats amb el feminisme i la
situació de la dona: Rebels, ni
putes ni submises (Península /
Empúries, 2005), Vull ser puta
(Península / Empúries, 2006) i
Pornografia i vestits de núvia
(Península / Empúries, 2007).

Toni Gisbert (Alzira, 1967)
és llicenciat en geografia i
història i actualment és

coordinador d’Acció Cultural del
País Valencià. La seva experta
visió com a activista cultural
ens mostra una imatge del País
Valencià bastida de llocs co-
muns i prejudicis que repetei-
xen allò de la regió agrícola, la
paella dels diumenges i que
sempre estan de gresca. Una
imatge que molts pretenen es-
campar en benefici propi. Una
imatge que vol fer creure que
els valencians i la seva econo-
mia són profundament dife-
rents dels catalans i de la seva
economia. I Gisbert ens ofereix
la realitat del País Valencià, una
realitat tossuda (ho ha de ser
per poder seguir lluitant) que
desmenteix els tòpics i obre les
portes a una visió més racional
que defensa la unió de la llen-
gua i la cultura.

Quan el mal
ve d’Espanya
Toni Gisbert
Columna
Barcelona, 2007

Amb pròleg d’Heribert
Barrera i subtitulat El re-
publicanisme català con-

temporani, aquest assaig de
Jaume Renyer (Vila-seca, 1958),
jurista i exconseller del Consell
Consultiu de la Generalitat, vol
ser un repàs a l’evolució recent
del republicanisme català cen-
trant-se especialment en el
principal partit que ara repre-
senta aquest corrent de pensa-
ment, Esquerra Republicana. És
evident que Esquerra ha expe-
rimentat en els darrers vint
anys, però sobretot a partir del
1996, un procés ascendent tant
pel que fa als resultats electo-
rals com a la seva incidència
social. En un moment en què el
catalanisme està debilitat i el
projecte d’Espanya plural es di-
fumina, la formulació d’un pro-
jecte sobiranista creïble reque-
reix la renovació de valors soci-
als i culturals.

L’esquerra
de la llibertat
Jaume Renyer Alimbau
Viena Edicions
Barcelona, 2007
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