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Tot un referent cultural
CARLES LÓPEZ
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En les seves gairebé tres dècades 
d’existència, la Llibreria cafè Laie 
s’ha convertit en un autèntic refe-
rent en el món cultural barceloní. 
I és que Laie de Pau Claris, la boti-
ga més antiga de la cadena –n’hi ha 
set més a Barcelona, una a Madrid i 
una altra més en projecte també a la 
capital d’Espanya–, és alguna cosa 
més que una llibreria, és una mane-
ra d’entendre la cultura i l’oci. A ai-
xò hi contribueix, sens dubte, el res-
taurant cafè ublicat a la planta su-
perior, on un pot degustar un dinar 

Llibreria Laie. Pau Claris, 85. Barcelona

Lluís Morral

suculent a un preu molt raonable 
o assaborir un cafè mentre se sub-
mergeix en la lectura d’un llibre. Un 
clima reconfortant que es comple-
ta amb freqüents presentacions de 
llibres, conferències i lectures. «Laie 
té una clientela diversa, però hi so-
vintegen els compradors de mitja-
na edat i de professions liberals», re-
coneix Lluís Morral, director de l’es-
tabliment.
 Llibres n’hi ha per a tots els gus-
tos, però Morral reconeix la seva de-
bilitat per El món d’ahir (Quaderns 
Crema / Acantilado), de l’austríac 
Stefan Zweig: «L’estem recomanant 

des de fa temps perquè és Cultura 
amb majúscules».
 De cara a Sant Jordi, un títol que 
ha tingut molt bona acollida és Qui-
et (Empúries / Anagrama), de Màrius 
Serra, «una deliciosa manera de des-
dramatitzar el món dels discapaci-
tats» a través de l’humor. Sense obli-
dar Desfent el nus del mocador (La Ma-
grana), de Ramon Erra, un jove valor 
català «de qui es parlarà molt» i que 
amb aquesta primera novel·la seva 
ha aconseguit guanyar el premi Sa-
lambó.
 Una altra obra que de ben segur 
captarà l’interès dels lectors és Di-

ari d’un fotògraf (Destino / Penínsu-
la), que recull les experiències per-
sonals d’Agustí Centelles en el camp 
de concentració francès de Bram. I 
torna el millor Philip Roth amb In-
dignació (La Magrana / Mondadori), 
«una petita obra mestra» de l’escrip-
tor nord-americà.
 El paper decisiu de Nelson Man-
dela en el final de la segregació ra-
cial a Sud-àfrica queda recollit, amb 
singular perícia, pel periodista i es-
criptor John Carlin a El factor humà 
(La Campana / Seix Barral). Les re-
comanacions de Lluís Morral con-
clouen amb l’«excel·lent» volum  de 
Jaume Pòrtulas Introducció a La Ilíada 
(Fundació Bernat Metge), «un dels 
millors llibres sobre l’obra d’Ho-
mer». H
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Una obra emocional
d’Ángela Becerra 
guanya el Planeta-
Casa América

ERNEST ALÓS
MÈXIC

L’escriptora 
hispanocolombiana 
defensa la narrativa 
dels sentiments

E 
ls 400 milions d’hispano-
parlants no formen un 
únic públic lector, sinó 
un conjunt d’illes no gai-

re pròsperes i mal connectades. El 
premi Planeta-Casa América, nascut 
per esborrar aquestes fronteres regi-
onals, va premiar ahir a Mèxic dues 
obres destinades a arribar a aquest 
gran públic potencial: la vencedora 
del guardó més ben dotat de l’Amè-
rica Llatina va ser l’escriptora hispa-
nocolombiana Ángela Becerra, amb 
una novel·la, Ella que lo tuvo todo, mili-
tantment sentimental i destinada a 
buscar el gran públic. El renyit fina-
lista, el mexicà Pedro Ángel Palou, 
ha creat amb El dinero del diablo un 
thriller històric protagonitzat per 
un jesuïta detectiu que acusa el pa-
pa Pius XII de complicitat conscient 
amb el règim de Hitler i d’estar al 
darrere de la mort de Pius XI.

EMOTIVA SÍ, ROMÀNTICA NO / Ella que lo tu-
vo todo va néixer l’any 2004 a Florèn-
cia, quan Ángela Becerra va veure 
una dona gran, amb cara trista i ves-
tits recarregats, que cada dia s’asse-
ia al Harry’s Bar i prenia un dry mar-
tini sense badar boca. D’ella va sortir 
la història d’una dona sobre «les so-
ledats acompanyades» de l’ésser hu-
mà, de les persones que són molt a 
prop però no acaben de trobar-se si 
no hi intervenen «la comprensió i la 
compassió». La protagonista, Ella, es 
refugia a Florència després de patir 
un traumàtic accident i una «frus-
tració amorosa» per intentar recu-
perar la capacitat d’escriure. Allà hi 
troba també una dona gran que rep 
homes a casa seva només per escol-

tar-los, i un llibreter  de vell que no-
més s’atreveix a mirar-la a través de 
binocles. La protagonista restaura 
llibres vells «igual que intenta res-
taurar-se a si mateixa». Becerra va 
preparar la seva novel·la vivint dos 
mesos a la capital de la Toscana, on 
va seguir un curs de restauració de 
paper.
    L’escriptora va rebutjar l’etique-
ta de literatura femenina, però no 
altres: «Escriure sobre la sensibili-
tat –va proclamar ahir–, de les coses 
que emocionen i fan vibrar, no té se-
xe. Ha estat la maleïda educació la 
que ha castrat els sentiments en els 
homes. Quan una dona fa una novel-
la de tipus sentimental se la qualifi-
ca de romàntica, i s’ha vilipendiat 
aquest terme, però si l’autor és un 
home, la novel·la llavors és psicològi-
ca». Per això l’escriptora defensa «les 
novel·les que tradueixen emocions i 
sentiments i que no tenen per què 
ser qualificades de romàntiques». 
De la mateixa manera va defensar 
ahir sense complexos que l’autor 
busqui el gran públic sense que hagi 
de ser etiquetat com a comercial.

‘EL DINERO DEL DIABLO’ /  El finalista, 
Pedro Ángel Palou, va explicar ahir 
que la seva novel·la serà la primera 
d’una sèrie de thrillers amb un jesu-
ïta (antic ajudant del pare Arrupe 
que se’n va anar a viure al Pròxim 
Orient per aclarir els dubtes que té 
sobre l’Església catòlica) i una foren-
se jueva de la qual està enamorat pla-
tònicament com a protagonistes.  La 
segona entrega probablement abor-
darà els Legionaris de Crist, però en 
la primera no es queda curt: el seu 
pare Jean Lafage acaba topant, in-
vestigant un crim, amb una trama 

33 Ángela Becerra, ahir amb el premi Planeta-Casa Amèrica.

EFE / ÁLEX CRUZ

El finalista, el 
mexicà Pedro Ángel 
Palou, ataca la figura 
de Pius XII

que demostra, segons l’autor, que 
Eugenio Pacelli, el papa Pius XII, no 
només va callar davant del nazisme 
sinó que tant com a nunci a Alema-
nya, com a secretari d’Estat i després 
com a Pontífex, «va ser un personat-
ge sinistre i terrible, que va ser clau 
en la carrera de Hitler» i no va tenir 
gaires escrúpols a sanejar les mal-
meses finances de la Santa Seu utilit-
zant per fer-ho les portes que li van 
obrir els concordats amb Mussolini 
i amb l’Alemanya nazi.
 L’any passat, el colombià Fernan-
do Quiroz ja va ser finalista amb una 
obra contra l’Opus Dei. ¿Què passa 
en la catòlica Amèrica Llatina? Se-
gons Palou, «l’Església catòlica, en-
vellida en la seva direcció, amb or-
des religiosos, com l’Opus Dei i els 
Legionaris de Crist, lligats a les xar-
xes del poder, deixant la dona en el 
paper de serventa i negant el dret al 
control del propi cos, s’entesta de to-
tes les maneres possibles que no hi 
hagi fe». H
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L’agent literària Carmen Bal-
cells, possiblement, la persona 
més ben informada sobre Gabriel 
García Márquez, ha dit al diari La 
Tercera de  Santiago de Xile, on es-
tà de visita, que està convençuda 
que el nobel colombià «no tor-
narà a escriure més».  Balcells i 
García Márquez són vells amics, 
encara que la representant si-
gui reticent a considerar amics 
els seus clients. «Per a mi García 
Márquez suposa el 36,2% de la 
meva facturació».
 L’opinió de Balcells és com-
partida pel britànic Gerald Mar-
tin, autor de l’única biografia au-
toritzada de l’autor i ratificada 
a més, d’alguna manera, per les 

paraules del mateix García Már-
quez, que el desembre passat va 
assegurar: «Em costa feina escriu-
re llibres».  No obstant, l’escrip-
tor argentí Tomás Eloy Martínez, 
pròxim al colombià a través de la 
Fundación Nuevo Periodismeo 
Iberoamericano, dubta dels mals 
auguris: «Només ell coneix les 
seves  ganes i els seus límits per 
seguir escrivint». L’escriptor co-
lombià Héctor Abad Faciolince va 
afegir: «Es diu que fa poc García 
Márquez va convidar a dinar a ca-
sa seva, a Mèxic, un grup d’amics 
per celebrar una cosa que els es-
criptors no solen celebrar: feia 
dos anys que no escrivia ni una 
sola línia».
 Segons la rumorologia, que 
García Márquez no escrigui més 
no vol pas dir que no hagin d’apa-
rèixer nous llibres seus. Martin 
assegura que té dues novel·les 
completes dins del calaix. El 2008 
un periodista va revelar que una 
d’aquestes obres es titula En agos-
to nos vemos.  H
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Balcells diu 
que García 
Márquez no 
escriurà més

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El seu biògraf 
assegura que l’autor 
colombià té dos 
textos per publicar 

ÁnGeLA BeCerrA

Idealisme màgic
J Ángela Becerra (Cali, 1957) va 
treballar en publicitat a Colòmbia 
i Espanya fins que l’any 2001 
es va passar a la literatura sota 
l’etiqueta de l’«idealisme màgic». 
Ha rebut el premi Azorín i el Latin 
Literary Award (2004 i 2006) dels 
EUA en la categoria de novel·la 
romàntica.

ELS GUANYADORS

PeDro ÁnGeL PALoU

Del crac al ‘thriller’
JPedro Ángel Palou (Puebla, 
1966), historiador i escriptor, va 
ser rector de la Universitat de les 
Amèriques. Va firmar amb Eloy 
Urroz, Ignacio Padilla, Ricardo 
Chávez i Jorge Volpi el Manifest 
del Crack, en què defensaven la 
novel·la exigent.


