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El director editorial d’Adesiara, Jordi Raventós, també és el corrector de les traduccions seleccionades

LLETRES

Neix a Martorell una editorial que aposta
per obres inèdites en català d’autors clàssics
�� I. MARTÍNEZ MORERA
�� Martorell

La nounata editorial Adesiara,
amb seu a Martorell,s’ha presen-
tat als lectors amb la promesa de
publicar una desena de títols
l’any i el llançament de tres obres
inèdites en català: Carta a la pos-
teritat i Carta a Boccaccio, de Pe-
trarca;Història del Diable, de Da-
niel Defoe; i El retrat de W. H,
d’Oscar Wilde. El seu director
editorial, Jordi Raventós, explica
que «la idea va començar fa 2
anys, quan un grup de 5 persones
joves que treballàvem per a diver-
ses editorials vam decidir crear-ne
una d’artesanal que, més enllà de
vendre, es dediqués a editar llibres
de qualitat amb traduccions al ca-
talà d’obres d’autors consagrats».

Precisament per aquesta raó,
Raventós assumeix que van
«contracorrent» i recorda que «la
majoria de distribuïdores i d’edito-
rials a qui vam comentar la nostra
idea ens deien que era massa arris-
cat editar llibres només en català,
perquè les vendes en castellà són
més grans». El director editorial,
que a més a més també fa d’edi-
tor i de corrector de les traducci-
ons, destaca que el fet diferencial
d’Adesiara és «seleccionar obres
d’autors de tots els orígens i els
temps que no es poden llegir en ca-
talà». En aquest sentit, Raventós
apunta que «el 90 % dels títols
dels grans autors de la literatura
no es poden trobar en traducció
catalana».

Adesiara disposa de tres

col·leccions i d’un títol publicat a
cadascuna. La primera,Aetas, va
ser una condició personal de Ra-
ventós –de formació de clàssi-
ques–, que volia crear una
col·lecció de títols clàssics,medie-
vals i renaixentistes, amb edició
bilingüe (llengua original i cata-
là) a un preu assequible per al pú-
blic. L’obra de presentació ha es-
tat Carta a la posteritat i Carta a
Boccaccio, de Petrarca, traduïda
per Joan Bastardas, catedràtic
emèrit, i Pere J. Quetglas, cate-
dràtic de la UB. Un llibre on Pe-

trarca renega de la seva joventut i
parla del model de conducta de
la gent que és gran. El proper tí-
tol anunciat en aquesta col·lecció
és Converses de meuques, de Llu-
cià de Samòsata.

La col·lecció Vagueries, que
aplegarà els títols d’assaig, ha co-
mençat amb Història del Diable,
de Daniel Defoe, en una traduc-
ció d’Elisenda Galobardes. Una
història on Defoe considera que,
tot i la seva fama d’astut i sangui-
nari, el diable ha estat massa so-
vint l’ase dels cops. Un dels lli-

bres en preparació d’aquesta
col·lecció és La tomba del fanatis-
me, de Voltaire.

La tercera col·lecció, D’ací d’a-
llà, inclourà tot tipus de gèneres,
fins i tot poesia, també amb edi-
ció bilingüe.Al primer títol,El re-
trat de W. H, d’Oscar Wilde, l’au-
tor s’inventa una història d’un
personatge amb les inicials que
consten en la dedicatòria dels So-
nets de Shakespeare. Propera-
ment en aquesta mateixa
col·lecció apareixerà Els crims de
l’amor, del Marquès de Sade.

Laura Dern

CINEMA

Manresa projecta
en VOS «Inland
Empire», de
David Lynch

MÚSICA

�� JORDI BORDAS/ Manresa

Inland Empire és la darrera
raresa magistral de David Lyn-
ch, i el film que Multicinemes
Atlàntida projectarà dilluns en
versió original. El film ja va in-
augurar la temporada de Cine-
Club Manresa.El mestre nord-
americà sembla haver-se de-
cantat en els últims temps pel
vessant més lliure i experimen-
tal i, després de captivar-nos i
meravellar-nos amb Mulho-
lland drive –una de les seves
obres cabdals–,ens torna a fas-
cinar i desconcertar amb una
altra perla maligna no apta per
a tots els estómacs. La filmació
d’un monòleg interpretat per
Laura Dern,que ja protagonit-
zà Terciopelo azul i Corazón
salvaje, va constituir el fona-
ment dramàtic d’una obra in-
classificable, rodada amb una
càmera digital, que aprofun-
deix en l’univers interior d’una
actriu, Nikki Grace, que perd
els límits que separen la seva
identitat i el personatge que ha
d’encarnar.

Lynch ens convida novament
a capbussar-nos en un viatge
bigarrat i abstracte per les si-
nuositats de l’ànima humana,
però en aquesta ocasió el seu
plantejament s’ha radicalitzat i
el seu desenvolupament està
desproveït de qualsevol coar-
tada narrativa i dramàtica. El
creador de Dune ens obliga a
submergir-nos en uns laberints
pertorbadors i onírics on ha
imposat les seves pròpies re-
gles.El film va néixer just quan
Dern i Lynch parlaven sobre la
possibilitat de fer un film ple-
gats i ella va dir que el seu ma-
rit era del barri d’Inland empi-
re. El so d’aquestes dues pa-
raules va trastornar-lo, i va co-
mençar a filmar immediata-
ment, sense escriure ni una so-
la línia del guió.

Inland Empire va provocar
l’enèsim enfrontament entre
Lynch i els seus productors,
que li van demanar que reduís
el metratge, especialment si
volia entrar en l’exigent com-
petició oficial del festival de
Canes. Finalment, la pel·lícula
va ser presentada sense modi-
ficacions al festival de Venècia,
on va guanyar un Lleó d’Or en
homenatge a la seva carrera.

Un dels quadres de «Noces d’or», que ahir s’estrenava al teatre Conservatori de Manresa

ESCENA

La Innocentada de les «Noces d’or»
omple el Conservatori en l’estrena

�� REDACCIÓ/ Manresa

Ahir, a l’hora de tancar aquesta
edició, s’estava representant, al
teatre Conservatori de Manresa,
la 51a edició de la farsa manresa-
na per excel·lència, la Innocenta-
da. L’estrena, com es preveia, va
omplir el teatre en la primera de
les sis funcions que s’han progra-
mat en aquesta edició.

Noces d’or, el primer muntatge
que es crea des de la nova comis-
sió gestora nascuda en el si de
l’Agrupació Cultural del Bages,
ha tingut la participació de 150
persones que han volgut comme-
morar el mig segle de vida de la
farsa amb un recull de les obres
que va signar Agustí Soler i Mas
des del 1985 i fins al 2001. Mun-

tatges com Prohibit ballar,Black i
Sífilis daurada es recordaran du-
rant aquest cap de setmana i el
proper. Noces d’or es pot veure
avui (22.15 h) i demà (18.30 h); i
els dies 18, 19 i 20 de gener (di-
vendres i dissabte, a les 22.15 h, i
diumenge a les 18.30 h). Les en-
trades es poden adquirir a l’avan-
çada al Kursaal.

El Tradicionàrius
tornarà aquest
any a la seva 
seu de Gràcia
�� EFE/ Barcelona

El festival de música tradicio-
nal catalana Tradicionàrius
tornarà aquest any a la seva
seu del Centre Artesà (CAT),
al barri barceloní de Gràcia, i
arrencarà a la primavera amb
una trentena de concerts. La
nova seu tindrà una sala de
concerts rehabilitada amb ca-
pacitat per a tres-cents espec-
tadors. Un dels concerts orga-
nitzats en aquesta edició és el
que el Grup de Folk oferirà el
dia 14 d’abril en homenatge al
cantant Xesco Boix, i que se
celebrarà de forma excepcio-
nal al Palau de la Música.A la
cartellera figura també un reci-
tal del grup basc Oskorri. El
Centre Artesà Tradicionàrius
es va crear el 1933 a partir de la
iniciativa de l’associació cultu-
ral TRAM, formada per mú-
sics i persones interessades en
la promoció de la música i la
cultura tradicional catalanes.
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