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A
conseguir el principal 
èxit editorial de la histò-
ria de la literatura cata-
lana a Alemanya (gairebé 

300.000 exemplars de Les veus del Pa-
mano), aconseguir que les seves obres 
s’obrin pas internacionalment amb 
traduccions a 17 idiomes i haver de-
mostrat, en paraules de la nova pre-
sidenta d’Òmnium Cultural, Muriel 
Casals, «fidelitat a la cultura catala-
na i al país» ha donat al novel·lista 
Jaume Cabré el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes, que va ser anunci-
at ahir. Una notícia que Jaume Ca-
bré va acollir amb l’orgull d’haver 
aconseguit presentar la seva obra al 
món com a integrant «d’una litera-
tura normal».
 Jaume Cabré va reconèixer ahir 
l’èxit de la Fira del Llibre de Frankfurt 
del 2007, que va tenir com a convi-
dada d’honor la cultura catalana, 
en el seu objectiu d’obrir portes in-
ternacionals a la literatura catala-
na: «Va ser molt important la feina 
que va fer l’Institut Ramon Llull. To-
tes aquelles coses que llavors ens fe-
ien patir ara ens fan riure. Ja no som 
transparents com a literatura cata-
lana, i fins i tot com a llengua cata-
lana. Jo em presento com a escriptor 
català, de la mateixa manera que el 
Barça és per al món un club català. I 
fa 15 anys això no passava». 
 En el seu segon desembarcament 
en el mercat alemany per promocio-
nar la nova traducció de Senyoria, i en 
la seva gira als EUA per la traducció a 
l’anglès de Les veus del Pamano, Cabré 
segueix detectant «molt interès i cu-
riositat per saber què fan aquests cata-

lans». L’augment de les traduccions a 
altres llengües, diu, «et permet pre-
sentar-te com un venedor que pot 
desplegar un bon mostrari».

DECLARACIÓ DE PRINCIPIS / Proclama de 
tal manera la normalitat per a la li-
teratura catalana (i per a ell mateix 
com a creador) que, va puntualitzar 
Cabré, com a autor les seves fideli-
tats són, i per aquest ordre, les se-
güents: «Tinc un compromís que no 
és ni amb l’editor, ni amb el país, si-
nó amb l’obra. L’únic lligam que hi 
tinc és el llenguatge. I són els perso-
natges, i el món que va sorgint, als 
quals he de ser fidel o infidel. I ho 
faig en català perquè és la cosa més 
natural del món que ho faci en la me-
va llengua. No vaig més enllà perquè 
l’acte creatiu no va més enllà».
  A la seu d’Òmnium, que amb el 
seu guardó anual distingeix tant  
l’obra realitzada com el compromís 
amb la llengua i la cultura catalana, 
Cabré va defensar ahir: «La meva fei-

na és escriure». I si s’ha dedicat a al-
tres ocupacions (de les quals no re-
nega ni de bon tros), com ara els gui-
ons televisius o l’ensenyament, la 
seva finalitat ha estat només la de 
«guanyar temps per escriure». Una 
«tasca poc èpica, basada en hores i 
hores de feina» .

LA NOVEL·LA QUE NO S’ACABA / Precisa-
ment la trucada de Muriel Casals per 
anunciar a Jaume Cabré que rebria 
el Premi d’Honor el va interrompre 
«escrivint una escena complicada 
i compromesa» de la seva pròxima 
novel·la, en què també sona un tim-
bre de telèfon. Aquesta pista va ser 
l’única que se li va escapar sobre una 
narració que s’està fent esperar: ja 
han passat sis anys des de la publi-
cació de Les veus del Pamano i Cabré 
va terroritzar els seus editors quan 
va amenaçar que la seva nova obra 
podria trigar «dos, tres o cinc anys 
més». Segons Cabré, els compromi-
sos editorials resultat del seu èxit in-
ternacional després de Frankfurt no 
l’han endarrerit: «L’únic que has de 
fer és negociar per tenir el temps i 
els moments de silenci necessaris 
per poder crear. Sempre he estat un 
escriptor lent. No tinc pressa, el que 
vull és que no em sàpiga greu veu-
re el que he publicat». Encara que 
va confessar que als seus 63 anys co-
mença a sentir «una altra pressa, 
existencial», la de «no poder deixar 
de treballar» perquè li queden «en-
cara moltes coses per dir».
 
HOMENATGE AL PALAU / A diferència 
d’anys anteriors, quan el premi es fe-
ia públic el mes de juny, hores abans 
de l’acte oficial d’entrega, aquesta 
vegada l’anunci s’ha anticipat. Així, 
la cerimònia que se celebrarà el 14 
de juny al Palau de la Música es po-
drà dissenyar amb temps com un ho-
menatge al guardonat, i es podran 
organitzar d’aquí a l’estiu activitats 
de difusió de la seva obra. De mo-
ment, Jaume Cabré, que tenia pre-
vist passar el 23 d’abril a Alemanya, 
ahir ja va haver de modificar la se-
va agenda per satisfer Òmnium i la 
seva editorial, Proa, firmant llibres 
(sense grans maratons, això sí) per 
Sant Jordi. H

Jaume Cabré, ahir, 
acompanyat per 
Muriel Casals,  
un cop presentat 
com a Premi 
d’Honor del 2010.

L’autor de ‘Les veus 
del Pamano’ (2004) 
segueix sense posar 
data a la nova novel·la

Sosté que des de 
la Fira de Frankfurt la 
literatura  catalana ja 
no és «transparent»

El guardó d’Òmnium Cultural

“Fardar” de traduccions
al Palau Moja
Ha estat coincidència, no preme-
ditació. També ahir, la Institució 
de les Lletres Catalanes, amb la col-
laboració de l’Institut Ramon Llull 
(IRL), inaugurava l’exposició que 
cada any instal·la la Conselleria de 
Cultura al Palau Moja de la Rambla 
coincidint amb Sant Jordi:  Ficcions 
enfora! la literatura catalana exporta 
relats: 101 veus que conten històries. Un 
títol tirant a llarg per explicar el 
volum de la literatura catalana (i 
les obres teatrals) que ha arribat al 
món a través de la traducció. Des-
prés de veure el resultat, un dels 
comissaris de l’exposició, Esteve 
Miralles, va dir ahir que «t’agafen 
ganes de fardar i de continuar far-
dant» perquè «allò que aquesta és 
una literatura minoritària i peri-
fèrica és una broma que s’ha d’aca-
bar».

 Ho va ratificar el director de l’IRL, 
Josep Bargalló: després de la fira de 
Frankfurt s’ha mantingut el ritme 
d’un centenar de peticions de sub-
venció d’editorials que volen tradu-
ir del català a altres llengües i aquest 
any el ritme sembla augmentar, des-
prés que ja s’hagin rebut 57 petici-
ons només el primer trimestre de 
l’any. «Comencem a tenir els instru-
ments perquè la literatura catalana 
sigui visible al món: agents literà-
ries, un sector editorial potent, un 
professorat universitari estranger 
que genera opinió favorable i ins-
truments públics: allò de Frankfurt 
–va presumir– no ho vam acabar de 
fer malament».
 Aquestes xifres, però, no aparei-
xen a l’exposició, que ofereix una in-
formació estadística molt més sin-
tètica. I desfasada, a més a més: no-

L’EXPOSICIÓ
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Roser Capdevila, 
medalla del 
Parlament

33 La Mesa del Parlament de 
Catalunya va concedir ahir la seva 
Medalla d’Honor a la il·lustradora 
Roser Capdevila, creadora de Les 

Tres Bessones i finalista de l’edi-
ció d’aquest any del guardó Ca-
talà de l’Any, convocat per EL PE-
RIÓDICO.

33 La cambra reconeix la se-
va contribució a la normalitza-
ció del català i a la projecció in-
ternacional de la cultura catala-
na amb el doblatge a 35 llengües 
i la distribució a 158 països de la 
sèrie d’animació Les Tres Besso-

nes. L’entrega del guardó es fa-
rà el 18 de maig. Entre els guar-
donats en edicions anteriors hi 
ha Miquel Batllori, Ernest Lluch, 
Jordi Savall, Adolfo Pérez Esqui-
vel, Desmond Tutu i l’última vega-
da, el 2007, Els Setze Jutges.
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LLETRES 3 CONFLICTE

El pirateig de llibres ja provoca 

pèrdues de 150 milions

OLGA PEREDA 
MADRID

L
a pirateria digital de llibres 
ja suposa pèrdues superiors 
a les provocades per les foto-
còpies il·legals, segons reve-

la un informe que està elaborant la 
Federació de Gremis d’Editors d’Es-
panya (FGEE). L’estudi, que es farà 
públic d’aquí uns tres mesos, quan 
estigui finalitzat, xifra en 150 mili-
ons d’euros les pèrdues anuals que 
el sector registra a causa de la cò-
pia il·legal de textos a través d’inter-
net. Les fotocòpies sense permís, que 
fins ara eren la bèstia negra del gre-
mi, motiven pèrdues de 100 milions 
d’euros.
 De moment, no hi ha gaire ofer-
ta legal d’e-book. A més a més, no són 
compatibles amb tots els lectors elec-
trònics. Aquests dos fets fan que la 
pirateria digital afecti, sobretot, els 
llibres tècnics d’ús professional i no 
tant les novel·les. En qualsevol cas, 
la pirateria digital es realitza, bàsi-

cament, de la següent manera: una 
persona escaneja un llibre en paper 
i el penja a internet en format PDF. 
Contra això, i contra el que s’acosta, 
volen lluitar els editors. Per aquest 
motiu, ahir van mantenir una reu-
nió a Madrid amb la ministra de Cul-
tura, Ángeles González-Sinde, que 
va ser «receptiva a les seves petici-
ons», segons va explicar el director 
executiu de la FGEE, Antonio María 
Ávila. El responsable dels editors va 
felicitar la ministra per la llei d’eco-

nomia sostenible, que castigarà les 
pàgines amb ànim de lucre que vul-
nerin la propietat intel·lectual. Tot i 
així, va exigir més accions. «Si el Go-
vern no actua amb contundència, 
al sector dels llibres li passarà el ma-
teix que a la indústria del cine i la 
música. O guanyem o ens maten», va 
exclamar.

CREIXEMENT / González-Sinde va po-
sar l’accent en la transformació que 
està vivint el sector dels llibres i va 
apostar per fer la transició de forma 
adequada per evitar l’amenaça que 
suposa la pirateria. El llibre electrò-
nic, va continuar, és una força impa-
rable. Segons un informe fet públic 
ahir per Cultura, el sector de l’e-bo-
ok va experimentar el 2009  un crei-
xement del 48% respecte a l’any an-
terior.
 No obstant, afegeix l’informe, els 
llibreters, distribuïdors i editors es-
tan afrontant el procés de canvi amb 
cautela a causa de dos factors. Pri-
mer, la necessitat d’adaptar  l’actual 
marc legal. «S’ha de reformar la llei 
de propietat intel·lectual i per a això 
també s’ha de definir què és un e-bo-
ok», va explicar Ávila. El segon factor 
és l’absència d’un model de negoci 
definit. H 

La xifra supera 
el perjudici de les 
fotocòpies il·legals, 
segons els editors

33 Ángeles González-Sinde.

GUILLERMO MOLINER

Pàgines 18 i 19 LLL

més arriba fins a l’any 2005. Abans 
de l’efecte Frankfurt, tot i amb això 
(entre el 1981 i el 2005) el català ja 
havia acumulat 6.830 obres tradu-
ïdes. Per comparar amb literatures 
demogràficament semblants, el 
doble que el grec modern en el ma-
teix període però una quarta part 
que el suec. El gruix de l’exposició 
consisteix a mostrar portades, ex-
tractes i informació sobre les tra-
duccions disponibles de 101 obres, 
acumulades en un magatzem i pre-
sentades en caixes preparades per 
ser exportades.
 Entre tant de fardar, el punt au-
tocrític el va posar el conseller Joan 
Manuel Tresserras: «El problema 
que tenim és de mercat intern: és 
limitat i fragmentat». 33 Detall de l’exposició.


