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● La col·lecció El cercle
de Viena arriba al catorzè
número amb la publicació
de Combray, la primera
part de Pel cantó de
Swann, primer volum de la
magna novel·la de Marcel
Proust A la recerca del
temps perdut. La traducció
ha recaigut en Josep Maria
Pinto, proustià «tardívol»,
segons ell: «No va ser fins
als trenta anys que em va
atrapar Proust: és una obra
que has d’agafar en el mo-
ment just.» La seva versió

pretén respectar l’original,
tot i fent-lo accessible,
atractiu: «He deixat que el
francès ressonés, sense
oblidar el to col·loquial de
Proust.» «Hem començat
només amb Combray per-
què conté els fragments
més coneguts de l’obra»,
explica Isabel Monsó, edi-
tora de Viena. «Volem que
els lectors tastin l’obra de
Proust.» La nova traduc-
ció succeeix la de Jaume
Vidal Alcover, publicada
per Columna a principis
dels noranta. «En aquell

moment va ser un risc», re-
corda Àlex Susanna, edi-
tor de Viena que va partici-
par en aquella empresa.
«La versió de Vidal és dig-
na, però el seu català no és
el més accessible. Amb la
nova versió es busca llis-
car a una oïda més del
Principat.» Susanna consi-
dera que, no obstant això,
és bo que qualsevol gran
obra tingui diversos intèr-
prets. «Descobrir Proust
és una gran experiència»,
conclou. Curiosament, ara
fa cent anys Proust treba-

llava en aquesta part de la
seva novel·la, la tardor del
1909.

A Viena també celebren
la bona salut de la col·lec-
ció, centrada a traduir
grans clàssics de la litera-
tura del segle XX, en la se-
va majoria inèdits en cata-
là (Proust n’és excepció,
junt amb La Llegenda del
Sant Bevedor, de Joseph
Roth). «Tirar endavant
una col·lecció és difícil:
tot i la crisi ens n’hem sor-
tit bé», diagnostica Mon-
só. Un dels sleepers de la

temporada ha sigut Wines-
burg, Ohio, de Sherwood
Anderson, guanyadora del
premi Llibreter. Els edi-
tors es mostren sorpresos
pel gran funcionament de
la novel·la, de la qual ja
s’han fet quatre edicions.
«La fantàstica reacció s’ha
basat en el boca-orella –re-
flexiona Susanna– influït
pel fenomen inèdit dels
blocs.» A l’edició d’a-
quest pilar de la literatura
nord-americana la segui-
ran, assegura, altres textos
clau dels EUA.

Viena Edicions publica una nova traducció de Proust
X. GAILLARD / Barcelona

Monzó va acceptar de bon
grat –tot i que ara, diu amb
sorna, ja n’està «fins al
capdamunt»– que Julià
Guillamon i l’equip de
persones que s’han abocat
a elaborar el llibre Com
triomfar a la vida furgues-
sin en la seva vida. Perquè
ell més que ningú sap que
és en la seva vida on hi ha
els secrets i els enigmes de
la seva obra, font de per-
suasió per a diverses gene-
racions de lectors, escrip-
tors i artistes. «Hi ha dues
classes d’escriptors: els
autors de best-sellers, que
escriuen amb una planti-
lla, i els autors que escri-
vim només quan ens ve de
gust i sempre amb una im-
plicació emocional màxi-
ma. Tot el que escric neix
de mi. Tot el que he escrit
ha sortit de la meva vida
personal», deia ahir Mon-
zó a l’esmorzar de presen-
tació del llibre, que s’ha
publicat quinze dies abans
de la inauguració de l’ex-
posició que presentarà
l’Arts Santa Mònica exac-
tament amb el mateix an-
hel: donar una nova visió,
més completa però sobre-
tot més incisiva, de l’uni-
vers monzonià des de pers-
pectives originals, algunes
d’inèdites. El llibre i l’ex-
posició són complements
un de l’altra, i alhora són
dos projectes autònoms.

Com triomfar a la vida
–«qui és un triomfador?!
Jo que he de treballar cada
dia com un animal?! Fèlix
Millet sí que és un triomfa-
dor!» exclamava Monzó–,
és, per sobre de tot, un lli-
bre d’essència visual. Gui-

llamon el va alliberar de
discursos tabarra, glosses
ensucrades, textos llauna
d’erudits... i de tot allò que
mai hauria representat res
de la personalitat de Mon-
zó i que, sens dubte, ell
hauria aprofitat per fer-ne
mofa. Li semblava que
eren molt més potents, que
deien molt més sobre qui
és i qui no és Monzó, les
fotografies de Pedro Ma-

dueño. El fotògraf confir-
mava ahir que, per una es-
tranya raó, quan Monzó
veu la seva càmera el deixa
entrar «una estona dins del
seu mur, que és molt més
gran que el de Palestina».

Guillamon veu el llibre
com una col·lecció de «pe-
tits tastets», això sí, molt
ben lligats: s’aporten in-
formacions biogràfiques i
notícies sobre els anys de

formació, s’enumeren les
influències i les fonts, es
mostren alguns dels meca-
nismes compositius i els
referents visuals, s’analit-
za la llengua i l’estil i
s’examina la possible in-
fluència de la síndrome de
La Tourette en el procés
creatiu.

Però tot plegat el lector
ho anirà descobrint d’una
manera lúdica. Per exem-

ple, a l’apartat Tretze bars,
Guillamon va demanar a
tretze persones molt pròxi-
mes a Monzó (Jaume Vall-
corba, Mònica Terribas,
Ferran Torrent, Joaquim
M. Puyal...) un escrit amb
unes normes estrictes: que
retratessin Monzó en un
moment de la seva trajec-
tòria relacionat amb un as-
pecte de la seva obra literà-
ria o periodística i presen-
tant-lo en un bar. Al filòleg
Magí Camps se li va fer un
encàrrec que tampoc és
dels usuals: comparar dos
fragments de les dues edi-
cions de Benzina, compa-
rar la versió castellana i la
catalana d’un article i
comparar un fragment de
Music for Chameleons de
Truman Capote amb la tra-
ducció de Monzó. Guilla-
mon també va fer jugar de
valent la neuròloga Àngels
Bayés, que aporta reflexi-
ons inestimables sobre la
relació entre el geni literari
de Monzó i els seus tics.

El disseny del llibre el
signa America Sanchez, a
qui Monzó no dubta ni un
segon a qualificar com «el
millor dissenyador d’a-
quest país». Monzó, amb
antecedents en el disseny
gràfic, va ser radicalment
crític ahir amb els disse-
nyadors de renom «que
només es preocupen de
deixar la seva empremta
personal». Ell, va remar-
car insistentment, prefe-
reix els dissenyadors ca-
maleònics com ara Ameri-
ca Sanchez, que sí que sa-
ben reconèixer i adaptar-
se a les necessitats dels di-
ferents productes.

Quim Monzó, nu
Publiquen el llibre «Com triomfar a la vida», que traça la història de la vida i de l’obra de l’escriptor

Quim Monzó, ahir. / GABRIEL MASSANA

● Amb el títol «més estúpid possible» per no
ser «ni pedant ni cursi» i, de retruc, per fer burla
dels llibres d’autoajuda, Com triomfar a la vi-
da podria ser la biografia ideal de Quim Monzó

MARIA PALAU / Barcelona si no fos perquè Monzó no es desempallegarà
mai de la seva pell descreguda i, ni que sigui
aparent, asèptica. El crític literari Julià Guilla-
mon era conscient que no podia traçar la histò-
ria de la vida i de l’obra de Monzó d’una mane-

ra convencional i que havia de recórrer al labo-
ratori per sorprendre no tant els lectors com el
mateix Monzó. Com triomfar a la vida (Galà-
xia Gutenberg/Cercle de Lectors) ja és a les lli-
breries com un experiment de crítica literària.

● Vicky Peña (Barce-
lona, 1953) ha obtin-
gut el Premio Nacio-
nal de Teatro perquè
és una actriu polifacè-
tica capaç de construir
personatges autèn-
tics» i pel seu «com-
promís amb la profes-
sió». Peña, que va fer
el pregó de les festes
de la Mercè aquest se-
tembre acompanyant
la seva mare, Mont-
serrat Carulla, també
va rebre recentment el
seu primer premi Bu-
taca (concedit pel pú-
blic català) pel seu tre-
ball a Sweeney Todd.

Peña, que alterna el
seu domicili entre
Barcelona i Madrid,
ha tingut uns papers
destacats a la cartelle-
ra, com ara Après moi,
le déluge, de Lluïsa
Cunillé, Homebody
Kabul, totes dues co-
produïdes pel Lliure i
el Teatro Español.
«Em sento molt com-
plaguda i orgullosa,
especialment perquè
el jurat hagi distingit
el meu compromís
amb la professió», va
assegurar en declara-
cions a Efe només co-
nèixer, per boca del
president del jurat,
que li havien donat el
premi, valorat en
30.000 euros.

L’actriu, que té em-
paraulat un projecte
teatral pel novembre,
acaba de rodar a Bar-
celona, Madrid i Ma-
nila El cónsul de So-
doma, en què interpre-
ta la mare de Jaime Gil
de Biedma (1929-
1990). El film s’estre-
narà a principis d’any,
segons la producto-
ra. / EL PUNT

MADRID
L’actriu Vicky Peña
guanya el Premio
Nacional de Teatro

● A través del cicle
Envers. Galícia, Cai-
xa Catalunya proposa
una nit de poesia ga-
llega a la Pedrera, di-
lluns. La poesia galle-
ga es troba en un mo-
ment més que notable,
en plena reivindicació
i presa de consciència
de la llengua gallega
com a vehicle de pro-
ductes culturals de
qualitat. / EL PUNT

BARCELONA
Caixa Catalunya
programa poesia
gallega


