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UN PAS MÉS A l’experta en literatura testimonial espanyola i catalana Marta Marín-Dòmine li va interessar traduir l’obra cabdal d’Amat-Piniella «per
donar a conèixer als americans una experiència molt específica: el trajecte dels deportats catalans i espanyols». No s’ha d’oblidar que el món anglosaxó ha
estat receptor durant anys de la literatura concentracionària. Professora de la Wilfrid Laurier University d’Ontario, signa la traducció amb Robert Finley
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Ara fa quasi dos anys, Marta
Marín-Dòmine (Barcelona, 1959),
experta en literatura testimonial es-
panyola i catalana, explicava a
aquest diari que la traducció de l’o-
bra de Joaquim Amat-Piniella K. L.
Reich a l’anglès permetria, a més
d’oferir la visió que el manresà va
donar al món de la seva expe-
riència al camp de concentració de
Mauthausen, «que el públic an-
glosaxó conegués l’exili», el trajecte
dels deportats catalans i espanyols.
La intenció era que la traducció, a
càrrec de la mateixa Marín-Dò-
mine i de Robert Finley, ambdós
professors de la Wilfrid Laurier
University –amb seu a Ontario
(Canadà)–, l’edités el servei de
publicacions d’aquesta universitat
i sortís al mercat a final del 2013,
coincidint amb la commemoració
de l’Any Amat-Piniella. Amb sis
mesos de retard respecte a la data
prevista inicialment, la versió an-
glesa, publicada al Canadà, ja ha
arribat a les llibreries.

La iniciativa de la traducció co-
mentada -amb referències histò-
riques i polítiques que havien de si-
tuar el lector- va partir de la ma-
teixa Marín-Dòmine, que va pro-
posar al poeta i editor de la Wilfrid
Laurier University, Brian Hender-
son, editar-lo en anglès. Aquest ho
va acceptar en valorar  la poca co-

neixença que d’aquest tema es té
en l’àmbit anglosaxó. La traducció
es distribuirà, sobretot, en l’àmbit
dels departaments universitaris
d’estudis hispànics, explicava lla-
vors la professora barcelonina,
que no amagava el desig que «de-
passés aquest àmbit». Marín-Dò-
mine, que des de fa 14 anys viu al
país nord-americà, va signar, tam-
bé, un postfaci en la darrera re-
edició de K.L.Reich publicada

l’any passat per Club Editor. Tal
com es defineix en el web de la
Wilfrid Laurier University Press, la
novel·la de l’escriptor manresà és
«una obra central de la literatura
testimonial dels camps de con-
centració nazis». També es recor-
da que el llibre fou escrit «imme-
diatament després de l’allibera-
ment d’Amat-Piniella el 1945» i que
es basa en l’experiència del seu
propi captiveri de més de quatre
anys a Mauthausen i altres camps.
Per a l’historiador Joaquim Aloy,
responsable de Memoria.cat, la
publicació en anglès de l’obra cab-
dal de l’escriptor manresà és una
notícia «excel·lent» que contras-ta
amb el fet que K. L. Reich no sigui
lectura obligatòria ni al batxillerat
ni a la universitat catalana.

Per publicar
Tot i que Ansiola i Club Editor
van reeditar o publicar per primer
cop al llarg del 2013 l’essencial de
la bibliografia de Joaquim Amat-
Piniella, encara han de veure la
llum el recull dels articles perio-
dístics de l’escriptor (inclosos els
que fan referència a la seva ciutat),
dues obres de teatre inèdites, K.O.
i Setmana de festes (que es poden
trobar a l’Arxiu Comarcal del Ba-
ges), i la reedició d’Ombres al Ca-
lidoscopi, el seu debut literari, pu-
blicat el 1933.
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«K. L. Reich» arriba finalment
al mercat anglosaxó mig any
més tard del que estava previst
La traducció de la versió anglesa, publicada el juny al Canadà per la

Wilfrid Laurier University Press, la signen Marín-Dòmine i Robert Finley


Marta Marín-Dòmine en la seva visita a Manresa el maig del 2013
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«K. L. REICH». Traducció de Marta
Marín-Dòmine i Robert Finley. Wilfrid
Laurier University Press (2014). 276
pàgines. Entre 18,74 i 24,99 dòlars. 

Marta Marín-Dòmine és doc-
tora i professora associada al
Departament de Llengües i Li-
teratura a la Wilfrid Laurier Uni-
versity (Toronto). També és di-
rectora del Centre for Memory
and Testimony Studies de la ma-
teixa universitat i autora, entre al-
tres treballs, dels llibres Traduir
el desig (2004) i The Camp: Nar-
ratives of Internment and Exclu-
sion (2007). La seva recerca se
centra en la literatura espanyola

dels camps de concentració i en el
camp de la representació en la
memòria dels esdeveniments vio-
lents del passat. Treballa actual-
ment en un projecte per a l’elabo-
ració d’un Diccionari de la Me-
mòria a Europa i Amèrica Llatina.

Robert Finley és coautor de The
Accidental Indies, un llibre d’assa-
jos lírics, i també de A Ragged
Pen: Essays on Poetry and Memo-
ry. És professor de literatura i es-
criptura creativa a la Memorial
University de Newfoundland. 
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Els autors de la traducció

El director cinematogràfic Cesc
Gay farà la seva  primera incursió
teatral, com a autor i director de la
comèdia Els veïns de dalt, dins la
temporada 2014-15 del Teatre Ro-
mea. Aquesta és una de les pro-
postes més sorprenents del nou di-
rector artístic del teatre, Borja Sit-
jà, per al proper curs. L’altra nove-
tat destacada són els «Solos», un
espai setmanal per on desfilaran
noms com Lluís Soler, Viggo Mor-
tensen, Marcos Ordóñez, Juan Ec-

hanove, Nathalie Poza o Nora Na-
vas. La primera temporada de
Borja Sitjà com a director artístic
del Teatre Romea, en substitució
de Julio Manrique, consta de sis
produccions centrals. A més d’Els
veïns de dalt, la primera obra de la
temporada serà Des de Berlín (L.R),
un espectacle homenatge a Lou
Reed; Fedra de Jean Racine, amb
direcció de Sergi Belbel i amb
Emma Vilarassau; L'última tro-
bada, basat en la novel·la homò-
nima de Sándor Marai, i que diri-

girà i interpretarà Abel Folk; El
estanque dorado, d’Ernest Thomp-
son, dirigida per Magüi Mira i
amb Héctor Alterio i Lola Herrera.
I finalment, els Entremeses de Mi-
guel de Cervantes, amb direcció de
José Luis Gómez. En clau interna-
cional, Fiona Shaw portarà el poe-
ma èpic de Coleridte The Rime of
the Ancient Mariner; es veurà la
producció bòsnio-sèrbia La Nit
d'Helver,  amb Mirjana Karanovic.
I Patti Smith interpretarà i canta-
rà un recital sobre Virginia Woolf.
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Cesc Gay s’estrena en teatre al Romea

El Grup Planeta, propietari del 50 % del Círculo de Lectores des de
l’any 2010, ha arribat a un acord amb la multinacional alemanya Ber-
telsmann per adquirir el seu 50 % de capital restant. Així, el grup que
presideix José Manuel Lara Bosch passa a ser el propietari únic del ma-
jor club de lectors de l’Estat. L’operació, subjecte encara a l’aprovació
de les autoritats de la Competència, es produeix en el context de la re-
tirada progressiva de Bertelsmann del negoci dels clubs de lectors. Se-
gons valora Planeta en un comunicat, Círculo de Lectores sortirà reforçat
d’aquesta operació «en beneficiar-se de l’experiència i les comple-
mentarietats que li aportarà» el grup i «podrà afrontar amb més garanties
d’èxit els reptes que planteja un mercat en constant transformació».
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El Grup Planeta adquireix el 50 % que li
faltava i es queda Círculo de Lectores 
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