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LLIBRERIES CONSULTADES: Abacus, Al·lots-El Petit Príncep, Casa del Llibre, Catalònia, Documenta, El Corte Inglés,
Etcétera, Fnac, La Central, Laie i Roquer (Barcelona), Saltamartí (Badalona), La Llopa (Calella), La Gralla (Granollers), Robafaves
(Mataró), La Llar del Llibre (Sabadell), El Cau Ple de Lletres (Terrassa), La Tralla (Vic), Llorens (Vilanova i la Geltrú), La Capona
(Tarragona), Galatea (Reus), Caselles (Lleida), Geli i Llibreria 22 (Girona) i Mallart (Figueres)
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Goytisolo apadrina la reedició
d’‘Incerta glòria’ en francès

LLETRES 3 TRADUCCIÓ

b

EL PERIÓDICO
PARÍS

El Llull obrirà la seva
primera delegació
exterior a la Maison de
la Catalogne de París

L’
escriptor Juan Goytisolo i
el director de la revista
de pensament Esprit, Oli-
vier Mongin, van presen-

tar ahir a la Maison de la Catalogne
de París la reedició en francès de la
novel.la Incerta glòria, de Joan Sales,
publicada amb el patrocini de l’Insti-
tut Ramon Llull. Un exemple del ti-
pus de col.laboració dels escriptors
catalans en llengua castellana que el
Llull aspira que es produeixi el
pròxim mes d’octubre a la fira del
llibre de Frankfurt.

Una versió parcial d’Incerta glòria
(Sales no va donar la novel.la per de-
finitiva fins a l’edició en català del
1971) ja va ser publicada a França
per l’editorial Gallimard, el 1962,
amb el títol de Gloire incertaine. Avui,
en canvi, apareix amb el petit segell
Édicions Tintablava, consagrat a in-
troduir autors catalans en el mercat
francès. La nova traducció, de Ber-
nard Lesfargues i la néta de Sales
Maria Bohigas, ha merescut un es-
pai ampli en el suplement literari
de Le Monde i està a punt d’arribar a
la segona edició.

En el prefaci a la nova edició fran-
cesa, Goytisolo defensa l’altura de
l’obra de Sales: juntament amb
Mercè Rodoreda, considera que són
«els novel.listes més assenyalats del
període fosc que va travessar la cul-
tura catalana des del final de la gue-
rra civil fins a l’agonia del franquis-
me», i sense els quals no hauria estat
possible «el renaixement actual de la
narració en la llengua forjada per
Ramon Llull».

UNA VELLA RELACIÓ / Goytisolo va re-
cordar ahir el paper que va tenir en
la primera recepció de la novel.la de
Sales a França, del qual se sent «mo-
destament orgullós». Com a lector
d’espanyol a Gallimard, va promou-
re la publicació d’autors espanyols
sense les retallades de la censura. En-
tre ells, Joan Sales, de la novel.la del
qual destaca que, «escrita per un tes-

timoni des del camp dels vençuts,
no conté cap missatge polític i no es
deixa portar per l’exaltació partidis-
ta fàcil» sinó per la defensa «de la ve-
ritat contra la falsedat negra i con-
tra la falsedat vermella».

Segons Goytisolo, Incerta glòria
«ha resistit la prova del temps» i es
pot llegir «amb la mateixa intensi-
tat» precisament perquè evita tant
«el testimoni melodramàtic» com «la
il.lusió lírica de la qual pateixen la

majoria de les novel.les de tema
bèl.lic». En opinió d’Olivier Mongin,
«Joan Sales no és un escriptor local,
sinó que és portador de molts temes
universals».

El director de l’Institut Ramon
Llull, Josep Bargalló, va aprofitar la
presentació per anunciar que aquest
organisme obrirà a la tardor la seva
primera delegació internacional,
precisament a la Maison de la Cata-
logne de París.H

temsí

Els membres de
Tricicle s’estrenen
en teràpia del riure
TEATRE 3 El trio format per Paco
Mir, Joan Gracia i Carles Sans estre-
narà dissabte a El Ejido (Almeria)
una obra dedicada a un dels primers
terapeutes del riure de la història, el
còmic anglès del segle XVIII David
Garrick. Els membres de Tricicle es
van declarar hereus dels actors que,
en la primera revolució industrial,
van fer servir el riure per tractar les
depressions dels obrers. Garrick!! ar-
ribarà a Barcelona el 2008.

El premi Sant Jordi
de novel.la puja fins
a 60.000 euros
LLIBRES 3 El premi Sant Jordi de
novel.la ha augmentat la dotació
econòmica en 15.000 euros, i per
tant el guanyador del 2007 s’embut-
xacarà 60.000 euros. El guardó, que
atorguen Òmnium Cultural, Enci-
clopèdia Catalana i Edicions Proa, és
el segon més ben dotat de les lletres
catalanes, darrere el Ramon Llull,
amb 90.000 euros. L’últim premiat
amb el Sant Jordi va ser Joaquim Pi-
joan per Sayonara Barcelona.

Paul McCartney
estrena el seu nou
disc a Youtube
MÚSICA 3 El videoclip del senzill
Dance tonight està protagonitzat pel
mateix McCartney i l’actriu Natalie
Portman, que és clienta de la filla
del músic, la dissenyadora Stella Mc-
Cartney. El single és un dels 13 temes
de l’àlbum número 21 de l’ex-
Beatle (el primer des del seu divorci
de Heather Mills), un disc d’estudi ti-
tulat Memory almost full en què Mc-
Cartney fa un viatge a la seva infàn-
cia a Liverpool.

DANIEL MORDZINSKI

33 Juan Goytisolo, ahir a la Maison de la Catalogne de París.

‘Relacions particulars’
Josep Maria Espinàs. La Campana.
L’escriptor català evoca
les seves amistats literàries. 155 p.

G

11

15z

‘Diccionari de la
llengua catalana’
Diversos autors. IEC.
Nova edició revisada. 1.762 p.
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‘Entre una Espanya i l’altra’
Josep Antoni Duran Lleida.
Columna.
Reflexions polítiques. 256 p.
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‘El preu de ser catalans’
Patricia Gabancho. Meteora.
Visió pessimista de la salut
de la cultura catalana. 245 p.
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18z

‘Els secrets de la felicitat’
Sebastià Serrano.
Ara Llibres.
Afectes positius. 128 p.

G
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‘El silenci de les campanes’
Jordi Alberti. Proa.
La persecució religiosa durant
la guerra civil espanyola. 432 p.
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23z

‘Catalunya sota Espanya’
Alfons López Tena.
La Magrana-Dèria.
Distanciaments polítics. 259 p.

G
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15z

‘Descobreix els contraris’
Margot Thomson. Elfos.
Llibre d’aprenentatge per
als més petits. 10 p. 9,50z

‘El cerebro femenino’
Louann Brizendine. RBA.
Claus per entendre la
ment de les dones. 288 p.

G
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18z

‘Gomorra’
Roberto Saviano. Debate.
La camorra napolitana
al descobert. 368 p.

A

2

19,90z

‘20 pasos hacia delante’
Jorge Bucay. RBA / Integral.
El camí per guanyar
confiança en un mateix. 95 p.
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15z

‘Última guía de
restaurantes de Barcelona...’
Margarita Puig. Óptima.
Guia gastronòmica de BCN. 240 p.
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‘Los 70 a destajo’
José Ribas. RBA.
Records personals del fundador
de la revista ‘Ajoblanco’. 590 p.

A

1

24z

‘Vida de Samuel Johnson’
James Boswell. Acantilado.
Biografia d’un erudit anglès
del segle XVIII. 500 p.

=
3

58z

‘El economista camuflado’
Tim Harford. Temas de Hoy.
Clara i didàctica lliçó d’economia
quotidiana. 320 p.
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19,50z

‘Descubriendo a los robinsones’
Diversos autors. Everest.
Adaptació de l’última pel.lícula
de la factoria Disney. 111 p. 13,75z

Setmana del 17 al 23 de maig

‘La autoestima’
Luis Rojas Marcos.
Espasa.
Consells pedagògics
per consolidar
la personalitat.

280 p. 20,90z11A

‘Gomorra’
Roberto Saviano.
Empúries.
Els tèrbols tripijocs de la
camorra napolitana
al descobert.

351 p. 19,90z2A

‘Maig’
Laura Espot
i David Montserrat.
La Galera.
Els nens descobreixen el
mes de maig amb poemes
i cançons. 16 p. 4z

‘En el reino
de la fantasía’
Geronimo Stilton.
Destino.
Aventures del ratolí
periodista en un llibre
amb olors. 384 p. 19,95z

A l’Espanya de la transició, la revista ‘Ajoblanco’ va ser un referent ideològic
per a la joventut llibertària. Al capdavant d’aquella mítica publicació s’hi tro-
bava José Ribas, un esperit inquiet que a Los 70 a destajo evoca aquella
aventura irrepetible. En les seves llargament anticipades memòries revela
exhaustivament les interioritats d’aquest món durant el període 1975-1979.

La gran aventura d’‘Ajoblanco’


