
Joan Jordi Miralles no és un au-
tor de masses ni un nom mediàtic,
però té un lloc reservat en la lite-
ratura catalana contemporània
per títols com L’Altíssim i Una do-
na meravellosa. El primer li va
merèixer fa dotze anys l’Andròmi-
na de narrativa, en el marc dels
Premis Octubre de cultura que es
lliuren anualment a València, i el
segon continua tenint requesta
un any i mig després de la seva pu-
blicació. L’autor manresà parlarà
avui novament de l’obra en una
trobada a la llibreria Papasseit de
la capital bagenca, a partir de les
20 h i oberta a tothom.

Una dona meravellosa és, fins
ara, l’última novel·la de Miralles,
nascut a Osca el 1977 i veí de
Manresa des de petit. El llibre va
sortir el 2014 amb el segell Labreu
Edicions, i l’octubre d’aquell any  es
va presentar a la Papasseit en el
marc del cicle Tocats de Lletra. Cu-
riosament, des d’aleshores, l’obra
«s’ha convertit en la més venuda a
l’establiment», va explicar ahir la
llibretera Anna Roca. «Hem hagut
de fer tres o quatre comandes i, en
total, n’hem venut una trentena»,
va remarcar, i va apuntar que «per
a nosaltres és una xifra molt res-
pectable».

Quines són les virtuts causants
d’aquest degoteig de vendes en
una llibreria especialitzada en lli-
bres de segona mà i editorials de
petit format? Una dona merave-
llosa parla de la transformació de

la vida de la Neus quan aquesta
dona decideix trencar amb la gri-
sor que descoloreix la seva exis-
tència. La protagonista deixa la pa-
rella i inicia un viatge que, en con-
tra del que podria suposar, no és
un camí de roses. El plaer efímer
i el sexe substitueixen la satisfac-
ció a llarg termini, que no acaba
d’arribar a la vida de la Neus.

En el moment de la seva apari-
ció, Una dona meravellosa va me-
rèixer una notable atenció dels
mitjans de comunicació, i fins i tot
va aparèixer en llistes de les no-
vel·les més celebrades de l’any.
L’odissea de la seva protagonista ha
generat des del primer moment
l’interès de molts lectors, i les ven-

des continuades a la Papasseit ai-
xí ho certifiquen.

«No acostumem a tenir ni ven-
dre gaires exemplars d’un mateix
llibre», va comentar Roca, però
«n’hi ha que sempre que els tenim
ens acaben marxant, com La con-
xorxa dels necis i els de l’Orwell».
El fenomen experimentat amb
Una dona meravellosa ha motivat
una segona trobada, «més infor-
mal, en format de tertúlia, i amb
una mica de pica-pica, com si fos
un club de lectura» per conèixer les
impressions que genera en els
lectors. També hi intervindrà l’e-
ditora Ester Andorrà.

Segona mà i segells petits
La llibreria Papasseit va obrir por-
tes el juny del 2013 i, des del primer
moment, s’ha significat com un
punt de trobada d’activitat cultu-
ral. Presentacions literàries, reci-
tals poètics, lectures dramatitzades
i exposicions artístiques omplen
l’establiment de propostes i com-
plementen el funcionament quo-
tidià d’una botiga que es dedica fo-
namentalment al llibre de segona
mà. No obstant això, també ven
novetats d’una dotzena d’editorials
petites, com ara Labreu, Terrícola,
Males herbes, Errata Naturae i la
manresana Tigre de paper, entre
d’altres. Una dona meravellosa és,
precisament, un bon exemple d’a-
questa literatura que s’aixopluga en
segells que fan prevaler la cura de
l’edició per sobre d’aspectes cre-
matístics.
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La periodista i escriptora Patrícia Gabancho presentarà avui (20 h), a l’Espai
Rubiralta (Muralla de Sant Domènec, 14), el seu darrer llibre, La mateixa pedra
(Rosa del Vents), on fa un recorregut per set episodis històrics i on dissecciona
quatre claus de volta: talent, projecte, lideratge i unitat. De la Catalunya de
l’any mil fins a l’actualitat que vol respondre la pregunta que subtitula el llibre:
«Per què els moments brillants dels catalans acaben en no res?»



Gabancho porta «La mateixa pedra» a Manresa

L’escriptora i traductora Maria
Antònia Oliver (Manacor, 1947) va
ser distingida ahir amb el 48è Pre-
mi d’Honor de les Lletres Catala-
nes, un guardó instituït per Òm-
nium el 1969 i que fins ara només
havia premiat tres dones, Mercè
Rodoreda, Teresa Pàmies i Mont-
serrat Abelló. La guanyadora rebrà
20.000 euros i una escultura d’Er-
nest Altés, en l’acte del 6 de juny al
Palau de la Música.

Des de la seva primera novel·la,
publicada el 1970, ha escrit no-
vel·la, contes, teatre, narrativa in-
fantil, articles, traduccions i guions
per a cine, televisió i ràdio. També
va ser una pionera a cultivar gè-
neres gairebé absents de la litera-
tura catalana, com la novel·la ne-
gra i detectivesca.

Oliver va explicar ahir que
«quan em van comunicar el premi
va ser com una injecció a la vena
de pa amb oli, tomàquet i olives»,
fins al punt que «havia deixat d’es-
criure, perquè no podia, i ara es-
pero que aviat pugui tenir una al-
tra obra meva a les llibreries. Vaig
pensar que no podia perdre el
que em queda de vida sense es-
criure». La guardonada va respirar
alleujada per «haver posat fi als
quatre anys del govern balear del
PP amb José Ramón Bauzá», i va
pronosticar que «veuré la inde-
pendència de Catalunya, però no
la dels Països Catalans. En llengua
i cultura estem molt units, però no
en la qüestió política, però ja ho es-
tarem, n’estic segura».
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Només Rodoreda, Pàmies
i Abelló antecedeixen la
mallorquina en els 48 anys
de vigència del guardó



Maria Antònia Oliver, quarta dona
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes

AVUI ALS ESCENARIS 

La pista és un viatge als Estats
Units del 1930, en plena depres-
sió, on les populars maratons de
ball es converteixen en una es-
perança per subsistir un temps
més. La Pista explica la història de
quatre parelles que participen
en un d’aquests concursos i com,

la brutalitat del certamen, les
portarà al límit. Amb Aïda Bellet,
Boris Cartes, Oriol Escalé, Albert
Ruiz, Marc Joy, David Maqueda,
Núria Martínez, Marina Mulet i
Joana Sureda, La Pista és el pri-
mer espectacle de la Compa-
nyia Menú Teatral, que va néixer
el 2012 de la mà de Marina Mu-
let i David Maqueda. El muntat-
ge, que el juliol del 2015 va fer
temporada al Teatre Gaudí de
Barcelona, va ser l’espectacle
guanyador del Primer Premi Beca
DespertaLab 2015.
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El Kursaal viatja als EUA
dels anys 30 amb «La Pista»
L’OBRA

COMPANYIA: Cia. Menú Teatral. OBRA:
La Pista.  LLOC: Sala Petita del
teatre Kursaal. Manresa. 
 HORA: 21 h  PREU: 12 a 15 euros.

Elvis Soul vol apropar al públic
el costat més íntim i menys co-
negut d’Elvis Presley, amb Xavi
Canelles al piano i Jordi Arkano
a la veu. Un tast del gran reper-
tori del rei del rock.
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Tribut a l’Elvis
més íntim, avui
a la sala Voilà!
EL CONCERT: ELVIS SOUL

GRUP: Jordi Arkano i Xavi Canelles.
Tribut a Elvis Presley.
 LLOC: Voilà! (Cós, 74). Manresa. 
 HORA: 22 h  PREU: 10 euros.

Joan Jordi Miralles parla del
camí fet per la seva novel·la
«Una dona meravellosa»
L’escriptor manresà protagonitzarà avui al vespre una trobada a la

llibreria Papasseit al voltant de l’obra més venuda a l’establiment


AUTOR
Joan Jordi Miralles

LABREU. 16 EUROS. 332 PÀGINES

EL LLIBRE

UNA DONA
MERAVELLOSA

JORDIARKANO.COM

«Una dona meravellosa» és
fins ara el títol més venut a la
llibreria Papasseit, amb una
trentena d’exemplars lliurats

Miralles va presentar l’obra el
mes d’octubre del 2014 en el
Tocats de Lletra i avui hi torna
per trobar-se amb els lectors

L’escriptora Maria Antònia Oliver

TONI ALBIR/EFE


