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En què consisteix la seva invi-
tació a Frankfurt?
Participo en una taula rodo-
na sobre novel·la negra, jun-
tament amb altres escrip-
tors del gènere.

Com valora el fet que la novel·la
negra sigui un dels gèneres con-
vidats a Frankfurt?
No puc fer més que cele-
brar-ho. Sempre és positiu.
Vol dir que hi ha algú que ens
dóna importància. Es curiós
que ens tinguin en compte
en certs àmbits i en altres
no. Per exemple, en deter-
minades publicacions literà-
ries no hi tenim entrada.

Per què la novel·la negra és tan
exportable?
És un dels gèneres més in-
ternacionals per la seva te-
màtica. Sempre tracta
temes universals, sobre les
pors i com la societat lluita
per pal·liar aquestes pors.

Cap a FrankfurtAndreuMartín

“Som feliços,
lluminosos i
gastrònoms”
Segons Andreu Martín, els autors mediterranis són els que
han après millor a introduir l’humor ● Per: Noemí Bibolas

Són temes tan universals
que els localismes funcionen
com una nota de color i es-
tan especialment valorats.

Quina és avui la influència de la
novel·la negra nord-americana?
Cada vegada és menys im-
portant. Quan hem aconse-
guit portar els temes de la
novel·la negra a Europa, les
històries americanes ens
semblen una mica marcia-
nes. El funcionament de la
societat, i també el de la po-
licia, són molt diferents. Per
altra banda, els autors ame-
ricans actuals tendeixen a
ser abduïts pel mercat i són
menys espontanis. Acaben
caient en vicis que són im-
posicions dels editors. En el
nostre cas, la gran aportació
de la novel·la negra catalana
és la quotidianitat, la iden-
tificació immediata. Ens
apropa el gènere i ens parla
d’unes pors més pròximes.

Quin és el mapa actual de la
novel·la negra?
Per una banda hi ha una
novel·la nòrdica ben conso-
lidada. Després hi ha els
francesos, que són els que
han mantingut la flama i
han creat un estil absoluta-
ment propi, amb uns lectors
fidels (a França, la novel·la
negra sempre té lectors), i
els anglesos, que es benefi-
cien de la relació amb els Es-
tats Units per la llengua. I
després, encara hi ha l’àm-
bit de la novel·la negra me-
diterrània.

Com es defineix?
Tots som feliços, lluminosos
i gastrònoms, amb un com-
ponent hedonista que no és
present en la novel·la nòrdi-
ca, per exemple. Els nord-
americans ens van ensenyar
a introduir l’humor i els que
millor ho hem après a utilit-
zar som els mediterranis.

Quin és l’estat de salut de la
novel·la negra?
A tot el món té molt bona
salut. Al nostre país també
té bona salut perquè tenim
uns autors molt bons. Vol-
dria que no fos una moda i
que el seu estat no depen-
gués dels gurus de la cultu-
ra. Em fa una mica de pena
aquesta cultura que tenim,
que es mou per modes,
perquè resulta inconsis-
tent.

És més fàcil ser traduït com a
autor de gènere?
Les col·leccions de gènere
permeten donar a conèixer
autors desconeguts. Si et
publica una col·lecció de
prestigi, encara que no si-
guis conegut en aquell país,
la gent et llegirà. Però aquí
es tendeix més a l’estrella,
a l’autor. Per això no es fan
col·leccions de novel·la
negra.

Sara VancellsL’aparador

José Antonio Marina és sens
dubte un dels pensadors
actuals imprescindibles.

Amb els seus llibres, Marina
apropa la filosofia al gran pú-
blic, centrant-se en temes com
ara la teoria de la intel·ligència,
la fenomenologia i la lingüísti-
ca. Ha estat guardonat amb el
premi Anagrama i amb el Pre-
mio Nacional de Ensayo. En
aquesta ocasió ens ofereix un
viatge al país de la por, que co-
mença en la neurologia i acaba
en l’ètica. Marina explora les
catacumbes del terror i estudia
les pors normals i les pors pa-
tològiques, investiga per què
unes persones són més poru-
gues que d’altres, analitza les
pors domèstiques, les políti-
ques i les religioses i, final-
ment, revisa les teràpies més
eficaces per lluitar contra el
temor. Un viatge en què convi-
da Kafka, Rilke, Camus...

Anatomia de la por
José Antonio Marina
Traducció de Martí Sales
Anagrama i Empúries
Barcelona, 2007

La imatge d’un far sempre
ha tingut unes connotaci-
ons metafòriques, de

punt solitari, agrest, però amb
una funció vital de guiatge en
les circumstàncies més adver-
ses. Però lluny de la literatura
els fars tenen noms, una pre-
sència física, una història...
Marc Soler, periodista de for-
mació i de professió, ens pre-
senta Un viatge sentimental
per la costa, com diu el subtí-
tol, en què ens explica que els
fars del litoral català tenen el
seu origen durant el regnat
d’Isabel II, a mitjan segle XIX.
Partint d’aquest punt, Soler al-
terna passat i present, la costa
d’abans i l’actual, els enginyers
que van dissenyar els diferents
fars, l’extinció de la seva funció
amb l’arribada de les noves
tecnologies... Amb tot, la imat-
ge literària que projecta un far
mai no l’assolirà un radar.

Els fars de Catalunya
Marc Soler
La Magrana
Barcelona, 2007 Aquesta història de Chris

Brazier s’allunya de les
interpretacions i relats

eurocentristes i ens recorda al-
tres temes crucials com ara el
paper de les dones i els homes
normals en la història, les desi-
gualtats que han marcat la ma-
joria d’èpoques i l’extens regis-
tre de moviments i migracions
humans que continua sent clau
en el món actual. Brazier, que
des del 2001 és el principal
autor en l’Informe sobre l’Estat
Mundial de la Infantesa de
l’UNICEF, ens explica episodis
de la història, des de fa cinc
milions d’anys i fins a l’actuali-
tat, de la de països i personat-
ges anònims, de la de batalles i
fets quotidians. Una nova ma-
nera, més propera del que
se’ns mostra habitualment,
d’interpretar la història que
forma part de la col·lecció Dos-
siers per entendre el món.

Història del món
Chris Brazier
Traducció d’Escarlata Guillén
Intermón Oxfam
Barcelona, 2007
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Elsllibresmésvenuts
21.06.07 - 27.06.07

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...

Incerta glòria

La ciutat sense temps

L’església del mar

La clau Gaudí

M. Gironell
COLUMNA

Ficció

S. Pàmies
QUADERNS CREMA

J. Sales
CLUB EDITOR

E. Moriel
DESTINO

I. Falcones
ROSA DELS VENTS

E. Martí i A. Carranza
ROSA DELS VENTS
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Gomorra

Entre una Espanya i l’altra

Catalunya sota Espanya

Conviure amb la depressió

Assaigs

Un dia al Bulli

R. Saviano
EMPÚRIES

No-ficció

J.A. Duran i Lleida
COLUMNA

A. López Tena
DÈRIA-LA MAGRANA

F. Masreal
MINA

M. Montaigne
PROA

Equip F. Adrià
LA MAGRANA

JORDI GARCIA

Gran Germà

La mostassa

El Gran Germà ens
vigila i, no se sap
com, ha sabut qui
va a Frankfurt i

qui no. El que no hem
pogut esbrinar és si està
d’acord amb la llista dels
101, o bé si la troba exces-
siva o restrictiva. El cas és
que alguns tenim el mail
saturat d’ofertes hoteleres
i aèries per anar cap a la
ciutat internacional de
l’edició a celebrar el gran
esdeveniment del món
mundial: la descoberta de
la cultura catalana. Això sí
que serà una Renaixença i
no tota aquella pallissa de
Verdaguer. Dels castellers
al Sónar, del fuet al Calixte
Bieito, del Perejaume al
Sisa... El món podrà per fi
esbrinar què hi ha rere
aquesta destinació turísti-
ca de Gaudí, sol i sangria
en què ens hem convertit.
Si ens llegiran, ja és una
altra cosa. Depèn de la
feina de formigues dels
editors, la que no surt en
grans titulars, la que no

s’esmenta en polèmiques
de pa sucat amb oli ni es
decideix en sopars a les
agències, la que es fa en la
solitud dels escriptoris,
això sí, contrarestada pels
equips de màrqueting.

El cas és que un dels
últims reclams és una
habitació lliure a l’Arabe-
lla Sheraton Grand Hotel
per 345 euros, les nits
del 9 al 14, oh casualitat,
durant la fira! La resta de
nits, la mateixa double
room està per 245 euros.
Partint de la base que el
lloc té nom de cocteleria
dubtosa, n’hi ha per tru-
car al director de la Fira i
dir-li: “Mira, amic Jür-
gen, saps què?, nosaltres
som un poble estalviador,
si més no fins ara ho
érem, i hem pensat que
millor que quedem un
altre dia”.

Això seria el més asse-
nyat, però, malgrat la
fama de seriosos que ens
persegueix, no sempre
tenim seny, oi?

Ada
Castells

UNA SELECCIÓ:
Muts i a la gàbia (La Magrana)
Castellà (Plaza Janés)
Pròtesi (La Magrana)
Castellà (Planeta, Belacqua);
francès (Gallimard); grec (Aella);
italià (Granata Press, Hobby &
Work)
Si és no és (La Magrana)
Castellà (Planeta); alemany
(Büchergilde Guttenberg);
estonià (Olion); francès (Seuil);
italià (Hobby & Work)
Barcelona connection
(La Magrana)
Castellà (Ediciones B); alemany
(Büchergilde Guttenberg);
francès (Gallimard); neerlandès
(Signature); italià (Granata
Press, Hobby & Work)
Jesús a l’infern (La Magrana)
Castellà (Plaza Janés); alemany
(Elster); francès (Gallimard)
Bellíssimes persones
(Barcanova/Algaida)
Castellà (Algaida); francès
(Gallimard)
Corpus delicti (Planeta)
Castellà (Planeta); italià (Alacran)

JUVENIL:
No demanis llobarro fora de
temporada (amb Jaume
Ribera) (Laia – Columna)
La sèrie de Flanagan, que
s’iniciava amb aquesta novel·la,
ha estat traduïda al francès,
l’alemany, l’italià, el lituà, el
portuguès, el brasiler, el grec,
el serbi, el basc i el gallec
El carter sempre truca mil
vegades (La Magrana)
Castellà (Anaya); alemany
(Anrich Verlag); portuguès
(Contemporânea); brasiler
(Planeta); basc (Elkar)
El vell que jugava a matar indis
(Cruïlla)
Castellà (S.M); alemany (Anrich
Verlag); francès (Atélier du Père
Castor / Flammarion)
Em diuen tres catorze (Cruïlla)
Tres Pi erra (Cruïlla)
El tercer de tres (Cruïlla)
Aquestes tres últimes novel·les
han estat publicades en castellà
per SM i en alemany per
Bertelsmann

TRADUCCIONS

scultura@avui.cat

Guionista de còmic,
col·laborador de revistes com
ara Cambio 16, El Jueves i El
víbora, i creador de la revista de
còmic Troya-Trocha, Andreu
Martín (Barcelona, 1949) publica
la seva primera novel·la el 1979:
Aprende y calla. L’original en
català l’havia llegit Manuel de
Pedrolo perquè Martín volia
publicar a la Cua de Palla, però el
seu català era deficient i va
decidir publicar-la primer en
castellà. En català acabaria
sortint anys després amb el títol
de Muts i a la gàbia. Després que
un dia de Sant Jordi Jaume
Fuster l’animés a publicar per
episodis Història de mort a
l’AVUI, Martín va començar a
escriure en català i castellà.
Entre la seva extensa producció
com a autor de novel·la negra
destaquen títols com ara Jesús a
l’infern, Jutge i part, Pròtesi
(premi Círculo del Crimen), Si és
no és (Deutsche Krimi Preis
1992), Barcelona connection
(premi Dashiel Hammet de
l’Associació Internacional
d’Escriptors Policíacs 1989),
Bellíssimes persones (premi
Ateneo de Sevilla 2000), Corpus
delicti, Amb els morts no s’hi
juga i El blues del detectiu
immortal, un clar homenatge al
Carvalho de Vázquez Montalbán.
En literatura juvenil, Andreu
Martín destaca per la creació,
amb Jaume Ribera, de la figura
del detectiu Flanagan,
protagonista de la sèrie iniciada
amb No demanis llobarro fora de
temporada (Premio Nacional de
Narrativa Infantil y Juvenil
1989). D’entre la seva producció
per als més petits, esmentem La
nit que Wendy va aprendre a
volar (premi Ciutat d’Alzira
2006). A més dels citats, Martín
ha rebut premis com ara el
Memorial Jaume Fuster 2003, el
Columna Jove 1994 per Flanagan
de Luxe, el Ramon Muntaner
1999 per Veritats a mitges, i el
Sonrisa Vertical 2001 per
Espera, ponte así. La seva obra
ha estat molt traduïda i és autor
habitual de la reconeguda
editorial francesa Gallimard.

Quan Santiago Rusiñol
(Barcelona, 1861 - Aran-
juez, 1931) va començar

a escriure, tenia vint anys. Cap-
davanter del modernisme i co-
negut per la seva notable obra
pictòrica, també va ser autor
dramàtic i narrador. Es va fer
popular gràcies a l’èxit de la
seva novel·la L’auca del senyor
Esteve (1907). En aquest
volum, d’una edició impecable,
com és habitual a Edicions de
1984, se’ns ofereix les trenta
narracions força breus que Ru-
siñol va publicar el 1902 i que,
ja en aquell moment, van me-
rèixer adjectius com ara aterri-
dora, terrible i devastadora. El
poble gris mostra una visió pu-
nyent de la realitat a través
d’una veu narrativa distancia-
da, subtilment irònica, relati-
vista i escèptica. Una mostra
de la literatura de viatges que
l’autor sempre va conrear.

El poble gris
Santiago Rusiñol
Edicions de 1984
Barcelona, 2007

Alexander Berkman (Lituà-
nia, 1870 - Niça, 1936) va
gaudir d’una educació

exquisida a Sant Petersburg,
gràcies al fet d’haver nascut en
una família rica. El 1888 va emi-
grar als EUA en plena febre re-
volucionària. Aquest volum és
una autobiografia que navega
entre l’estil memorialista del
clàssic de Dumas El comte de
Montecristo i les tècniques de
narració cinematogràfica.
L’autor ens explica amb detall
l’atemptat que va fer contra un
magnat nord-americà i el seu
posterior pas per la presó. Així
podrem saber els patiments i
conflictes d’Alexander Berkman,
un dels teòrics de l’anarquisme
més destacats, que va ser pare-
lla sentimental de la també an-
arquista Emma Goldman, consi-
derada per la premsa nord-
americana de l’època com “la
dona més perillosa del món”.

Memorias de un
anarquista en prisión
Alexander Berkman
Traducció d’Albert Fuentes
Editorial Melusina
Barcelona, 2007
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