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Parlen els autorsParlen els autors
1. Quina és la valoració personal de la teva presència a Frankfurt?

2. Creus que ha estat beneficiós per al sector editorial català?

Josep Maria
FonallerasFonallerasFonallerasFonallerasFonalleras
1. L’experiència és bona. De fet
encara hi sóc, estic fent una gira
per Alemanya amb el llibre que
m’han traduït. Em sembla que
hi ha hagut una bona accepta-
ció de les novetats traduïdes a
l’alemany. Sobretot hi ha hagut

una cosa més que personal, més aviat col·lectiva: una presència important i
demostrant la potència de la cultura catalana sense ploraneres i sense petu-
lància tampoc. Simplement ensenyant que hi ets i que figures en el panorama
europeu. Deixant de banda qualsevol tipus de polèmica, al final la presència
de la llengua i de la cultura catalanes s’ha imposat per ella mateixa.

2. Això s’haurà de veure. Hi ha hagut realment un augment molt important
de les traduccions. Ara mateix sóc a Nuremberg, i he anat a una llibreria on
hi ha un aparador només dedicat a llibres teòrics en català. D’això en quedarà
el que quedarà, i ara no podem preveure-ho, però en tot cas el que s’ha fet és
positiu.

Pere
GimferrerGimferrerGimferrerGimferrerGimferrer
1. Respecte a la meva experi-
ència de Frankfurt, ha estat
molt profitosa. No tan sols per
la fira pròpiament dita, sinó
per la que contenia d’antiqua-
ris, i d’altra banda per l’excel-

lent oferta museística de la ciutat. En el seu conjunt, la meva impressió és que
tot aquest desplegament ha tingut almenys la virtut de la visibilitat, i malgrat
que no vaig poder veure altres compareixences que les meves, em va semblar
excel·lent el discurs de Quim Monzó.

2. No tinc una opinió formada sobre això perquè no hi he anat amb aquest
propòsit, tot i que em sembla difícil que sigui negatiu. Però si en canvi vaig
treure la impressió nítida que determinats autors, i particularment Albert
Sánchez Piñol, tenien moltíssima presència.

Imma MonsóMonsóMonsóMonsóMonsó
1. Per la quantitat d’autors que hi han anat, en pro-
porció als polítics, han estat molt poc visibles. No
crec que en aquest sentit a nivell individual hagi
afavorit especialment a ningú, tret de les coses que
més o menys ja estan pactades pels seus agents
abans i després de Frankfurt. Ha quedat també clar
que és una fira molt comercial, que només està
enfocada cap al negoci i prou, tot i que la visibilitat
de l’etiquetatge català és una cosa que ajuda.

2. A part dels problemes ja propis dels editors catalans, hi havia una certa
divisió d’opinions entre aquests i els editors on predomina més la llengua
castellana.

Jaume CabréCabréCabréCabréCabré
1. La meva experiència és molt bona. En termes
generals, tota la polèmica que hi ha hagut aquí,
allà no s’ha donat. A nivell personal és com el
col·lectiu, molt positiva. He estat amb gent molt
interessant entre la qual ha sortit un tema que
fins ara era un secret d’estat: l’existència d’una
cultura i d’una literatura que, tot i que molta gent
sabia de la seva existència, no sabien però que

està viva i que hi ha gent que fa coses molt maques, com la Maria Barbal, que
ha estat un èxit de vendes.

2. No en tinc ni idea. El que sí que puc parlar és sobre la recepció de la meva
obra. Ha anat força bé, de fet ara me’n torno a anar a Alemanya. A Frankfurt
vaig estar tres dies, a més vaig fer altres bolos per vàries ciutats d’allà. Vaig
trobar-me amb molts futurs lectors que anaven a les presentacions amb força
interès –allà les presentacions no són com aquí, allà són lectures on es fa un
tast del llibre i la gent hi va pagant–. El meu editor alemany està contentíssim
perquè ja ha fet segona edició.

Del que passarà aquí no puc parlar. Segur que alguna cosa s’anima, però el
que s’ha d’animar sobretot és la traducció a altres llengües de la literatura
catalana, que les obres es defensin per si mateixes i que això faci que deixem
de ser transparents. Potser no serem una cultura amb moltes possibilitats
econòmiques, però sí una cultura normal.

Especial Fira del Llibre de Frankfurt
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Especial Fira del Llibre de Frankfurt

Joan-Lluís LluísLluísLluísLluísLluís
1. La meva assistència va ser brevíssima i mag-
nífica. M’ho vaig passar molt bé. Va ser al centre
d’una tempesta de Shakespeare, allà al mig. Es-
tava tot tan ple de llibres, tan ple de gent, tan
ple de catalans, que era... era gairebé orgàsmic.

2. Això se suposa que es veurà d’aquí a uns me-
sos, però em sembla evident que serà beneficiós.
És un negoci, això de Frankfurt, si no els països

no serien voluntaris a ser convidats. Em sembla que serà beneficiós per
als editors, per als escriptors i per tot Catalunya. Això és una gran cosa.

Joan Daniel BeznosoffBeznosoffBeznosoffBeznosoffBeznosoff
1. Des d’un punt de vista humà, personal,
aquesta experiència ha estat força enriquido-
ra. He conegut col·legues d’arreu del món.
De Catalunya, de Rússia, d’Algèria... He trac-
tat alemanys encantadors, però no sé si aquest
viatge tan agradable em serà útil per la difu-
sió dels meus llibres. Aquesta és la feina de
les agències literàries més que dels autors.

2. No ho sé pas... Aquesta no és la meua fei-
na. Suposi que aquesta fira no ha perjudicat

l’edició catalana. Al contrari. Ha permès als editors estrangers de conèixer
millor la nostra literatura però tampoc no ens hem d’enganyar...Mentre
Catalunya no tingui un estat propi que estimi, protegeixi i difongui la seua
llengua, sempre jugarem en segona o tercera divisió␣ malgrat uns quants cracks
com l’Albert Sànchez Piñol...

Xavier Bru
de Salade Salade Salade Salade Sala
1. Positiva. Crec que hi ha un
abans i un després de Frankfurt
07. Tant pel programa com per la
recepció alemanya però sobretot

per la relativa però notable normalitat amb què ho ha viscut el món
editorial alemany amb les nostres editorials.

2. Això ho han de dir els editors, però jo crec que sí, que aquests són els
primers impulsors i si Barcelona no hagués estat una capital editorial
tan important com ho és, probablement la cultura catalana no hagués
estat la invitada. Però pel que jo he pogut detectar també és important
el grau de satisfacció, sobretot per la modernització de les
infraestructures de la indústria editorial així com també per la literatu-
ra catalana.

David CastilloCastilloCastilloCastilloCastillo
1. Vaig arribar l’últim dia a la Fira i hi ha-
via un autèntic batibull de gent en un espai
enorme, i de seguida em vaig dirigir cap a
la catalana. Durant aquests últims mesos
he estat 5 o 6 vegades a Alemanya i he com-
provat que la literatura catalana hi té pre-
sència. A les llibreries de Berlín o de Munic
s’exposen els llibres de la Maria Barbal o

del Jaume Cabré, i a partir de la fira els de Quim Monzó, Eduardo
Mendoza o Ruíz Zafón estan a la primera línia dels aparadors. Di-
guem que per a la narrativa de consum, la fira ha anat força bé. Crec
que ha estat una bona oportunitat per ensenyar una literatura que té
molts segles d’antiguitat, que ha tingut períodes molt interessants i
que havia quedat sepultada per les dictadures, pel castellà, per la pròpia
situació nostra d’estar totalment eclipsats en el món.

A nivell més personal, ja fa temps que em van traduir a l’alemany
una antologia, fa tres o quatre anys. He estat prèviament a moltes ciu-
tats alemanyes fent recitals de poesia catalana i sempre han estat plens
de públic amb una recepció molt bona.

2. Això no ho sé, no ho puc veure des dels termes de la indústria per-
què crec que la poesia i l’economia estan totalment definides. Però
suposo que sí, quan es fa una inversió forta sempre, a la curta o a la
llarga les coses funcionen bé. L’objectiu principal era donar-nos a co-
nèixer, que la gent conegués que hi ha una literatura que té personatges
tan importants com Ausiàs March, com Ramon Llull, Jordi de Sant
Jordi o Joanot Martorell i que arriba fins a aquests escriptors actuals
que de mica en mica estan robant lloc a les llibreries. La indústria és
una altra pel·lícula, hauria de tenir uns mitjans favorables i no hostils,
una sèrie de coses que de moment no tenen. És difícil funcionar per
aquest món de Déu. Seria el mateix cas que amb els futbolistes: dels
futbolistes holandesos, pràcticament no n’hi ha cap dels més destacats
que estigui a la lliga holandesa, ja tornen de jubilats. O sigui que si els
nostres narradors aquí a Espanya no interessen, potser haurien d’en-
trar en altres mercats on la seva literatura interessa, com és el cas de
l’alemany, el francès i l’italià.

Empar MolinerMolinerMolinerMolinerMoliner
1. La veritat és que no t’ho puc dir per-
què és molt d’hora encara per fer una va-
loració, però totes les fires, com la de
Guadalajara, on conviden els escriptors
catalans estan molt bé. Com que no ens
inviten a gaires fires d’autors espanyols,
està bé que aprofitem quan ens hi convi-
den expressament. Per exemple, la Núria

Amat es queixava perquè no l’havien convidat, però jo crec que mai m’he
queixat quan no em conviden a una fira espanyola.

2. Sobre les vendes, sé que el meu editor ha pactat traduccions, que és el que
ens importa. D’altra banda, el públic de tot Europa és molt civilitzat i fa una
cosa que és molt excèntrica, que és anar a les lectures escrites que no coneix
de res i pagar fins i tot per escoltar-nos. I això és una cosa molt estranya que
m’omple d’emoció.

Si jo no hagués anat a Frankfurt, probablement no hagués passat res, i el
meu editor hauria pogut tancar igualment negocis. El que és important és
que hi hagin anat els editors. I considero que el discurs del Monzó va estar de
puta mare.
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Emili RosalesRosalesRosalesRosalesRosales
1. El meu últim llibre, La ciutat invisi-
ble, ja havia sortit traduït a tots els països
grans d’Europa, com França i Alema-
nya. Per tant, poca cosa més he fet res-
pecte a les editorials europees. A França,
ha estat seleccionat finalista del premi
Médicis. És una cosa molt important, i

no se n’ha parlat, perquè representa, en 50 anys de premi, la primera obra
catalana seleccionada com a finalista d’aquest premi.  El que sí que he apro-
fitat a la Fira és per entrar en contacte amb els editors asiàtics. Per exemple al
gener viatjo a la Xina per presentar la traducció de la novel·la, en un projecte
molt ambiciós. L’any vinent també surt en japonès i en coreà, així com la
versió xinesa, diferenciada, per a Taiwan.

2. A Catalunya se la va convidar pel potencial del seu sector editorial, i per la
dinàmica creixent de les traduccions. La quantitat de traduccions de llibres
catalans ha augmentat als últims anys moltíssim. Per exemple, als darrers cinc
anys s’han traduït més obres que en la resta d’història de la literatura. Per tant,
s’ha treballat molt en aquest sentit, fins a l’últim segon abans de començar la
Fira de Frankfurt. Allà s’ha presentat la cultura catalana amb un model molt
extens i ampli, amb molts noms i moltes activitats. Els pros d’això són evi-
dents: hi ha hagut molts llibres i molts autors. El contra és que no n’hi ha
hagut cap que hagi destacat, cap gran estrella, i això de cares al món ha fet que
potser no se n’hagi parlat tant com haguéssim volgut. L’opció ha estat de pre-
sentar molts noms i moltes obres en comptes de dos o tres de representatives.
És el que s’ha acabat triant i em sembla tan legítima i tan bona com l’altra.

Eduard MárquezMárquezMárquezMárquezMárquez
Us agraeixo molt el vostre interès, però crec que
és massa d’hora per fer valoracions. Caldrà es-
perar uns mesos per veure si la important feina
de projecció internacional de la literatura cata-
lana que s’ha dut a terme es consolida amb con-
tractes de traducció i amb una presència nor-
malitzada dels autors catalans a les llibreries i als
mitjans d’altres països.

Biel MesquidaMesquidaMesquidaMesquidaMesquida
1. La valoro amb una bona notícia:
l ’oportunitat que es tradueixin
més llibres. Això ho vaig aconseguir
sense l’ajuda de cap agent ni de cap
institut.

2. Sí, perquè abans només es coneixia Mendoza, Cercas, Vila-Matas i
Zafón. I ara ja s’ha traduït Monzó, Cabré, Barbal i Riera, i això és un
embrió de canvi.

Carme RieraRieraRieraRieraRiera
1. Ho tinc tot traduït a l’alemany
des de fa temps, i per tant la meva
presència a Frankfurt aquest any ha
estat com els altres. Tot i això, s’ha

traduït fa poc La meitat de l ’ànima i he fet el típic recorregut de promo-
ció, de mitjà en mitjà.

2. Sí, ha estat l’èxit del Jaume Cabré, de la Maria Barbal, per exemple.
Però també d’altres que n’han estat arrossegats, com Quim Monzó.

Narcís ComadiraComadiraComadiraComadiraComadira
Em sap greu, però no li puc contestar. Això li ha de
preguntar a un autor traduït i que s’hagi passejat per
la fira com␣ a producte comprable. Els poetes no en-
trem en aquests negocis. I del món editorial, no en
sé res de res. Això ho ha de preguntar als editors.
Gràcies.

Miquel de Palolde Palolde Palolde Palolde Palol
1. En el sentit purament personal, la Fira m’ha
anat molt bé. He tingut molts contactes amb edi-
tors estrangers, i també ha suposat una bona ex-
periència de cara a la meva feina com a escriptor.

2. El que es pretenia per part dels polítics era impulsar la cultura catalana
i millorar-ne la seva imatge arreu, però el tret ha sortit per la culata, ja que
els mitjans de comunicació en la seva majoria n’han transmès una imatge
negativa. Per tant, l’objectiu primordial no ha anat gaire bé. Pel que fa al
sector concretament, jo no conec els comptes de les editorials i com els ha
anat. Això en tot cas ho hauria de preguntar a elles directament.

Sergi BelbelBelbelBelbelBelbelBelbel
1. En el marc dels actes paral·lels a la Fira de
Frankfurt, hi vam presentar dos espectacles
produïts pel TNC: Viatges a la felicitat al tea-
tre Mousounturm de Frankfurt i A la Toscana
a la Schauspielfrankfurt. Tant l’equip del TNC
com jo mateix valorem molt positivament
aquesta experiència la qual ha estat, sens dubte,
molt gratificant.

␣
2. Suposo que ha estat beneficiosa com ho pot ser qualsevol plataforma
cultural d’aquest tipus que ajudi a projectar una cultura minoritària com
la nostra però plena de bon material artístic i literari.

Especial Fira del Llibre de Frankfurt

Maria BarbalBarbalBarbalBarbalBarbal
1. La meva experiència a Frankfurt és posi-
tiva. Potser perquè ve d’una trajectòria de
mesos anteriors. Llibre traduït, bona acolli-
da de lectors i crítica, en què la fira ha estat
una continuació més que un inici.
2. La meva impressió és que sí.©P
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