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Quina serà la seva participació a
la Fira de Frankfurt?
De moment, sembla que he
de participar en la presen-
tació del programa literari,
el 10 d’octubre, amb Pere
Gimferrer i Carme Riera. A
més, el dia 14 faré una
mena de conversa pública a
la Literaturhaus amb l’es-
criptor hongarès György
Konrad, sobre Ciutats lite-
ràries: València i Budapest,
o alguna cosa així. Per mi, ja
en tinc prou: m’agraden poc
les fires.

Un dels actes previstos és la
presentació de la col·lecció
‘Bernat Metge’. Quina és l’apor-
tació d’aquesta obra dins el pa-
trimoni cultural català?
La col·lecció Bernat Metge
és una de les coses de què la
cultura, la llengua o la lite-
ratura catalana contempo-
rània pot estar més orgullo-
sa. En pocs idiomes hi ha

Cap a FrankfurtJoanFrancescMira

“A mi el que
m’interessa
és la literatura”
J.F. Mira participarà en la presentació del programa literari
amb Pere Gimferrer i Carme Riera ● Per: Noemí Bibolas

una col·lecció bilingüe de
clàssics grecs i llatins de di-
mensions equivalents. És el
resultat directe d’una vo-
luntat d’excel·lència en el
moment fundacional, i de la
continuïtat al llarg de molts
anys. I és també una altíssi-
ma mostra qualitativa de la
cultura en llengua catalana.

Una obra d’aquestes dimensi-
ons, avui seria implantejable?
Si calgués començar de
zero, no sé si hi hauria prou
empenta per emprendre
una obra d’aquesta enver-
gadura. Afortunadament,
els llatinistes i hel·lenistes
del país no han deixat mai
abandonat el projecte, sinó
que hi han participat de ma-
nera continuada. Actual-
ment, la col·laboració entre
la Fundació i les universi-
tats assegura el present i el
futur de la col·lecció. Els qui
des de fora o des de dins

(com he vist aquestes set-
manes a la premsa) acusen
de provincianisme la cultu-
ra catalana, haurien de fer
una ullada a la Bernat
Metge, i després comparar.
Simplement.

Què és més important per a una
cultura traduir o ser traduït?
Per a una cultura, és infini-
tament més important tra-
duir: rebre, assimilar, incor-
porar el que han produït els
altres. Ara bé, per a la seua
imatge i projecció, per a la
seua simple existència re-
coneguda, ser traduïda és
essencial.

Un altre tema que es planteja-
rà a la Fira és el pas “de la llen-
gua materna a la llengua literà-
ria”. Què diria al respecte?
No hi ha cap llengua escrita,
literària o formal, en què
aquest trànsit no siga varia-
ble segons les èpoques, els

territoris i els autors, i en
què no plantege problemes
pràctics de varietat i de dis-
tància. Si hom escolta el
castellà matern als barris de
Sevilla o de Tijuana, o l’an-
glès matern a Lousiana o a
Zimbabwe, comprovarà
que, en aquesta matèria,
els problemes de la llengua
catalana són ben poca cosa.

Què li sembla el programa pre-
vist per a la Fira? Hi troba a fal-
tar alguna cosa?
No el conec amb detall, però
a primera vista fa l’efecte de
ser ben abundant, sobretot
per la quantitat de gent que
hi ha d’acudir. Potser massa
i tot. A mi, en tot cas, el que
m’interessa és la literatura,
i no m’agradaria que –pre-
cisament en una fira de lli-
bres– quedara submergida
entre un excés de músi-
ques, danses, pintures o al-
tres complements.

Sara VancellsL’aparador

Primera novel·la de la dra-
maturga nord-americana
Lisa Beth Kovetz, en què

la Lux, la Brooke, l’Aimee i la
Margot, que treballen en un
gavinet d’advocats, queden
cada dimarts a l’hora de dinar
per celebrar un club de lectura.
La cita setmanal aviat es con-
verteix en un taller d’escriptura
eròtica, un pretext formidable
per llegir-se mútuament uns
escrits sempre desinhibits i pi-
cants. I partint de les fantasies
eròtiques anirem coneixent el
món interior, més enllà del
sexe, de cadascuna de les qua-
tre protagonistes. El club eròtic
dels dimarts, una mica a
l’ombra d’exitoses sèries de te-
levisió com ara Sexo en Nueva
York i Mujeres desesperadas,
és una novel·la que vol ser
atrevida i honesta i que pretén
arribar al lector gràcies a la
seva humanitat.

El club eròtic
dels dimarts
Lisa Beth Kovetz
Traducció de Lluïsa Moreno
Proa
Barcelona, 2007

En aquest nou llibre, el
premi Nobel d’economia
del 2001, Joseph E. Sti-

glitz (Indiana, 1943), reprèn els
temes que ja va explorar a El
malestar de la globalització,
però aplicant la nova perspec-
tiva que van provocar els
atemptats de l’11-S: les crisis fi-
nanceres del nou mil·lenni, la
guerra contra el terrorisme i
l’emergència de noves potènci-
es econòmiques com ara la
Xina i l’Índia. A partir de la seva
experiència acadèmica, el pro-
fund interès que mostra per les
nacions en vies de desenvolu-
pament i el temps dedicat a
treballar sobre el terreny en
tot el món, Stiglitz investiga
sobre els assoliments de la re-
forma de l’ordre econòmic
mundial alhora que identifica
els reptes pendents per mirar
d’aconseguir un sistema eco-
nòmic més just.

Com podem
fer funcionar
la globalització
Joseph Stiglitz
Traducció de Laia Castanyer
Empúries
Barcelona, 2007

Segons l’experimentat pe-
riodista Pablo de Dalma-
ses, l’Estat espanyol és,

possiblement, l’únic país euro-
peu que encara no ha revisat
de manera rigorosa el seu pas-
sat colonial, del qual fa l’efecte
que prefereix oblidar-se.
Aquest llibre vol ser una apor-
tació per poder conèixer dife-
rents aspectes dels territoris
que durant diverses generaci-
ons van ser coneguts com pla-
zas y provincias africanas. Uns
territoris amb els quals la rela-
ció va ser conflictiva, com és
lògic en la història de les colo-
nitzacions. Les tensions amb
Ceuta, Melilla, Guinea Equato-
rial, Chafarinas, Perejil, Fer-
nando Po, etcètera, van supo-
sar un elevat cost polític, eco-
nòmic i humà i, avui, són pocs
els que ho recorden. Són noms
que ens sonen, però dels quals
no ens sabem gaire detalls.

Los últimos de África
Pablo de Dalmases
Almuzara
Còrdova, 2007
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Elsllibresmésvenuts
28.06.07 - 04.07.07

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

1
2
3
4
5
6

El pont dels jueus

Si menges una llimona sense...

La ciutat sense temps

La clau Gaudí

El noi del pijama de ratlles

El conte número tretze

M. Gironell
COLUMNA

Ficció

S. Pàmies
QUADERNS CREMA

E. Moriel
DESTINO

E. Martí i A. Carranza
ROSA DELS VENTS

J. Boyne
EMPÚRIES

D. Stterfield
EMPÚRIES
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Assaigs: llibre segon

Entre una Espanya i l’altra

Fruits de la vida

Gomorra

Catalunya sota Espanya

Història de Catalunya

M. Montaigne
PROA

No-ficció

J.A. Duran i Lleida
COLUMNA

P. Senpau
PROA

R. Saviano
EMPÚRIES

A. López Tena
DÈRIA I LA MAGRANA

T. Soler
LABUTXACA

JORDI GARCIA

El ‘target’

La mostassa

Quan a un publicis-
ta se li fa un en-
càrrec, el primer
que demana és
quin és el target

del producte que ha de
vendre, és a dir, quin és el
seu públic diana. Si saps a
qui has d’endossar la
moto, ja tens molt camí
fet. En el cas de la nostra
presència com a convidats
d’honor a la Fira de Frank-
furt sempre ha surat en
l’ambient una pregunta
maliciosa: qui es vol con-
vèncer? ¿Els editors inter-
nacionals? ¿O, en realitat,
tot plegat va dirigit al pú-
blic intern i votant poten-
cial? Qui no hagi pecat en
aquest sentit que tiri la pri-
mera pedra. Com que en-
cara quedem uns irreduc-
tibles ingenus que desitja-
ríem que realment tot
plegat servís per la nostra
literatura, hem de centrar-
nos a estudiar el target que
ens ocupa i que, en aquest
cas, és el públic alemany
que va a la fira. Si les coses

es fan com cal, aquests són
els qui han de picar l’es-
quer i sortir encuriosits de
la Messe.

Com es dedueix de les
dades aportades per la
web que acaba d’estrenar
l’Institut Ramon Llull,
www.frankfurt2007.cat,
el dia que ens hem de lluir
més serà el dissabte, que
és quan hi ha més visi-
tants. 74.100, l’any pas-
sat. El perfil majoritari és
de joves no professionals
(un 30% són menors de
25 anys; un 20% no arri-
ben a 35 anys), i majorità-
riament, com sempre,
són dones. Un altre grup a
qui convé convèncer per
raons evidents són els pe-
riodistes. N’hi ha 12.000
d’acreditats. Amb aquest
panorama, ja es veu que el
que tindrà més èxit serà
el Sónar. Tan discutir qui
hi va i qui no hi va i resul-
tarà que els veritables tri-
omfadors seran els qui
fan música electrònica i,
és clar, en anglès.

Ada
Castells

scultura@avui.cat

Amb el subtítol Realisme i
esperança davant d’un
món plural: cap a una ci-

vilització de la convivència,
aquest assaig d’Andrea Riccar-
di (Roma, 1950), fundador de
la Comunitat de Sant Egidi, de-
dicada a la mediació en conflic-
tes i al diàleg entre cultures i
religions del món, ens explica
que tots som diferents però
que, alhora, estem units per
connexions profundes. En co-
nèixer i crear contingüitats i
distàncies, proximitats i mes-
tissatges, s’exerceix l’art de la
convivència, que és fruit del re-
alisme polític i de l’esperança.
És el realisme davant d’un món
plural. És el desig que no es re-
peteixi la bogeria de la disper-
sió en el conflicte. La civilitza-
ció de la convivència és extre-
madament necessària, conclou
aquest professor universitari i
historiador del cristianisme.

Conviure
Andrea Riccardi
Traducció de David Salas
La Magrana
Barcelona, 2007

Joachim Fest (Berlín, 1926 -
Kronberg, 2006) ha llegat
una obra fonamental per

comprendre la història con-
temporània d’Alemanya. Perio-
dista i historiador, va ser direc-
tor del Frankfurter Allgemeine
Zeitung, el gran diari conserva-
dor alemany, en què va encar-
regar-se de la secció de Cultura
del 1973 al 1993. És autor,
entre d’altres, de L’enfonsa-
ment: Hitler i el final del Tercer
Reich (2002) en què es basa el
film homònim. A l’Evangeli se-
gons Mateu apareix la frase “Ni
que tots fallin, jo no!”, que el
pare de Fest, profundament
catòlic, repetia als seus cinc
fills perquè no defallissin a
l’hora de negar-se a acceptar
el regim nazi i la pressió social
contra tota la família que va
provocar aquest enfronta-
ment. Les memòries d’un dissi-
dent intel·lectual.

Jo no. Memòries
d’infantesa i joventut
Joachim Fest
Traducció de Carme Gala
Columna
Barcelona, 2007

Borja Papa
València, 3i4, 1996
Castellà: Barcelona, Península,
1997; altres: romanès (Meronia)
i italià (en preparació)

Purgatori
Barcelona, Proa, 2003
Castellà: Barcelona, Edhasa,
(octubre 2007); polonès (en
preparació)

València par a veïns i visitants
Alzira, Bromera, 1999
Edicions en castellà i en anglès
també de l’editorial Bromera

Els Borja, família i mite
Alzira, Bromera, 2000

Castellà: Bromera, 2000-Algar, 2001

Sant Vicent Ferrer, vida i llegenda
d’un predicador
Alzira, Bromera, 2002
Castellà (Bromera)

Almansa 1707
Alzira, Bromera, 2006
Castellà (Bromera)

Evangelis (traducció de Joan
Francesc Mira)
Barcelona, Proa, 2004
Castellà: Barcelona, Edhasa, 2006

El futur del camp a Europa
Anglès (Pergamon Press); francès
(Futuribles)

TRADUCCIONS

“Ser escriptor és la meua manera
de viure, i ser ciutadà d’aquest
país, el meu, és la meua manera
d’estar en el món”. Amb aquestes
paraules es presenta en una web
dedicat a la seva obra Joan
Francesc Mira (València, 1939),
un dels autors més rellevants del
moment i que s’ha convertit en
un referent cívic i cultural
indiscutible. Entre els seus
nombrosos assajos destaquen
títols com ara Crítica de la nació
pura (3i4, 1984, premi Joan
Fuster, premi Serra d’Or i premi
Lletra d’Or), que és una
aproximació al concepte de nació
des de l’òptica de l’antropologia,
Els Borja, família i mite
(Bromera, 2000), La prodigiosa
història de Vicent Blasco Ibáñez
(Bromera, 2004) i Almansa 1707,
després de la batalla (Bromera,
2006). Pel que fa a la narrativa,
J.F. Mira va publicar la seva
primera novel·la, El bou de foc
(L’estel), l’any 1974 i l’any
següent publicava Els cucs de
seda (3i4), un recull de contes
que va guanyar el premi
Andròmina de narrativa. Tot
seguit van venir El desig dels dies
(3i4, 1981) i Viatge al final del
fred (La Magrana, 1983 -

Bromera, 1998). L’any 1989 J.F.
Mira publica el primer volum de
la trilogia situada a la ciutat de
València, Els treballs perduts
(3i4). La segona entrega, El
Purgatori (Proa), arriba l’any
2003, guanya el premi Sant Jordi
i el de la Crítica i, juntament amb
la novel·la Borja Papa (3i4, 1996,
premi de la Crítica, premi Joan
Crexells i Premi de la Crítica dels
Escriptors Valencians),
representa el reconeixement més
explícit del Mira narrador. Un
reconeixement que coincideix
amb la publicació i meravellosa
acollida de les dues traduccions
més importants de l’autor: la
Divina Comèdia, de Dante (Proa,
2000), guardonada amb el premi
de la Crítica Serra d’Or, amb el
Premio Nacional de Traducción i
amb la Medalla d’Or de la Ciutat
de Florència, i la dels Evangelis
(Proa, 2004).
L’any 1991 J.F. Mira va rebre la
Creu de Sant Jordi per la seva
dedicació cívica, el 2004 va
rebre el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes i aquest any
ha estat reconegut amb el
Premi de l’Associació
d’Escriptors per la qualitat del
conjunt de la seva obra.
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