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AUGMENTA L’HÀBIT I
EL TEMPS DEDICAT A
LA LECTURA
Segons les dades del Barómetro de Hábitos
de Lectura y Compra de Libros en España
2020 demostra que el confinament i la
pandèmia ha provocat que l’índex de
lectura hagi augmentat.

L'estudi assegura que el percentatge de
lectors de llibres que llegeixen almenys una
vegada a la setmana va aconseguir el 52,7%,

l’any 2020 i va arribar a un màxim històric del
57% durant el confinament.

INCREMENTA EL TEMPS DEDICAT A LA
LECTURA

El temps dedicat a la lectura també s’ha
incrementat, passa de 6 hores i 55 minuts
abans del confinament a 7 hores i 25 minuts
setmanals a finals de 2020. Durant el
confinament va aconseguir la xifra de 8 hores i
25 minuts.
Pel que fa al nivell d’estudis, el 85,7% de la
població amb estudis universitaris llegeix en el
seu temps lliure. El percentatge baixa fins al
61,4% entre els qui tenen estudis secundaris.
El 39,6% de la població que només ha cursat
estudis primaris és lectora en temps lliure.

En tots els grups d’edat, entre les dones
continua havent-hi un major percentatge de
lectura de llibres en temps lliure que entre els
homes.
El 68,8% majors de 14 anys va llegir llibres al
llarg de 2020. Un 64% té la lectura com una
activitat d’oci, en el seu temps lliure. Un 23,1%
llegeix per treball o estudis. El 36% de la
població no llegeix mai o gairebé mai llibres.

CREIX LA LECTURA EN FORMAT DIGITAL

La lectura de llibres en format digital continua
creixent, el 30,3% dels espanyols majors de
catorze anys llegeixen en aquest format,
almenys una vegada al trimestre.

Malgrat un incrementat en la proporció dels qui
paguen pels llibres electrònics (39,8%), la majoria
continua descarregant-los-hi gratuïtament.
Els lectors que llegeixen llibres en format digital
empren en major proporció els e-readers (12,6%) i
l’ordinador (12,5%). També significativa és la lectura
de llibres a través de Tauleta (10,1%) i del mòbil
(6,2%).

LA LLIBRERIA TRADICIONAL CONTINUA SENT
 EL PRINCIPAL CANAL DE COMPRA DE LLIBRES 

Un 51,7% dels espanyols van comprar llibres (no de
text) l’any 2020, un 1,3% més que en 2019. La
llibreria tradicional es manté com a principal canal
per a la compra i creix l’any 2020.

Pel confinament i les restriccions de mobilitat
descendeix al 23,2% el percentatge de població
que va anar a la biblioteca.

La gran majoria de lectors, al voltant del 81%,

asseguren que la lectura els ha ajudat a “portar
millor la situació durant el confinament”.

L’increment en el nombre de lectors per oci en
temps lliure ha estat generalitzat en totes les
comunitats autònomes. Catalunya i Andalusia han
estat les que major increment han registrat: 2,3
punts.
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JOAN MARGARIT,
L'ARQUITECTE DE
LES PARAULES

Guardonat amb el Premi de la Crítica Serra d’Or de

Poesia en tres ocasions (1983, 1985, 2006), el Premi

Carles Riba de Poesia (1985), el Premi Nacional de

Literatura de la Generalitat de Catalunya (2008), el

Premi Jaume Fuster de l’AELC (2015) i el Premio

Nacional de Poesía (Ministerio de Cultura – 2008), el

Premi Cervantes (2019), Margarit era considerat un

dels grans poetes de l’actualitat. 

L’editorial Empúries publicava l’any 2020 “Poètica

construcció d’una lírica” on Margarit oferia les seves

reflexions al voltant de la poesia. Llavors comentava

“possar un cert ordre final a la meva obra poètica és

agradable de dur a terme i molt propi de la senectut,

però és necessari haver-la escrit. I aquesta és la història

dels principals obstacles, errors i encerts que han

acompanyat l’escriptura dels meus poemes al llarg de la

meva vida”.  Margarit recordava que el seu primer

contacte seriós amb la poesia “el que va fixar per

sempre el desig d’escriure’n, el vaig tenir als divuit anys,

pels volts de 1954, quan em va trobar davant de

l’univers de Pablo Neruda, el primer mestre en l’obra del

qual vaig poder començar a intuir què era allò i, de

seguida, com desitjava que fossin poemes”. Va ser

Miquel Martí i Pol qui el van convèncer d’escriure en

català. Arquitecte de professió, Margarit destacava que

la influència de l’arquitectura en la seva vida era

profunda “i moltes vegades ha estat dins l’ambient de la

feina on he escrit els meus poemes."

Sobre la poesia i els lectors el poeta afirmava que

“l’obligada llibertat interpretativa del lector de poesia

només és comparable a la de l’intèrpret musical, i el

poeta està més a prop del compositor que del

novel·lista”. Per Margarit qualsevol persona que hagués

llegit poc es podia convertir en un bon lector de poesia

“però això no vol dir que pugui llegir un bon poema amb el

mateix esforç, la mateixa tensió, la mateixa atenció, que

esmerça a llegir el diari. Com en tots els aspectes

importants de la vida, en poesia tampoc es regala res."

Destacava que la poesia necessita ser escrita per la

mateixa raó que “necessita ser llegida, i el conjunt

poeta-poema -lector és el que la defineix: si falla un dels

tres, la poesia no existeix”.  Joan Margarit afirmava que

“Les matemàtiques són la més exacta de les ciències,

però la poesia és la més exacta de les lletres”.

En el pròleg de Tots els poemes 1975-2011 (La

butxaca), el poeta afirmava “Sempre he tingut

consciència que la poesia per a mi s’estenia per tota la

vida. La pressa, doncs, no ha format part de la meva

relació amb el poema. El judici final el farà el temps i, al

contrari dels judicis finals de les religions, jo no en sabré

mai el resultat. A mi em correspon només –i no és poc el

dia a dia amb els poemes sense més justificació, plaer o

compensació que estar-los buscant, component i

escrivint. Cap de nosaltres comptem gaire, fins i tot els

que semblen comptar molt, però ens pot salvar el

Mor als 82 anys el poeta i
arquitecte Joan Margarit
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1
“Sempre he tingut consciència que
la poesia per a mi s’estenia per tota
la vida. La pressa, doncs, no ha
format part de la meva relació amb
el poema.” 
2
“Cap de nosaltres comptem gaire,
fins i tot els que semblen comptar
molt, però ens pot salvar el mateix
que, curiosament, també pot salvar
el poema: la seva honesta
intensitat.” 

3
“La poesia necessita ser escrita per
la mateixa raó que “necessita ser
llegida, i el conjunt poeta-poema -
lector és el que la defineix: si falla
un dels tres, la poesia no existeix”.

4
“Com en tots els aspectes
importants de la vida, en poesia
tampoc es regala res.” 
5
“L’obligada llibertat interpretativa
del lector de poesia només és
comparable a la de l’intèrpret
musical, i el poeta està més a prop
del compositor que del novel·lista”.

6
“Una literatura no pot funcionar
amb poetes de primera i crítics de
tercera, o viceversa. Tampoc és bo
que el crític sigui un poeta frustrat,
ni que el poeta cregui que, com a
tal, ja porta en ell el millor dels
crítics” 

 "La llibertat és una llibreria’ 

“La poesia no és que sigui
l'avantsala de la soledat, és que és la
soledat mateixa” 

“Un poeta fa por per la veritat que
busca i la soledat que porta” 

“Les nostres necessitats modelen
les nostres lectures i les lectures
modifiquen les nostres necessitats.”

el poema: la seva honesta intensitat.”

L’any 2019 rebia el Premio Cervantes per “la seva obra

poètica de profunda transcendència i lúcid llenguatge

sempre innovador, ha enriquit tant la llengua espanyola

com la llengua catalana, i representa la pluralitat de la

cultura peninsular en una dimensió universal de gran

mestratge”.

Els títols de la seva obra poètica són: Els primers freds.

Poesia 1975-1995 (2004), “Estació de França” (1999),

“Joana” (2002), “Càlcul d’estructures” (2005), “Casa de

Misericòrdia” (2007), “Misteriosament feliç” (2009),

“No era lluny ni difícil” (2010), “Es perd el senyal” (2012),

“Des d’on tornar a estimar” (2015) i “Un hivern

fascinant” (2017).Els seus títols “Para tener casa hay

que ganar la guerra” i “Todos los poemas” (1975-2015)

els va publicr a Austral.

L’any 2018 Edicions Proa va publicar el volum de les

seves memòries d’infantesa, adolescència i primera

joventut, “Per tenir casa cal guanyar la guerra”.

10 reflexions de
Joan Margarit

L'editorial Proa
publicarà l'11 de
maig el poemari
pòstum de Joan
Margarit 'Animal de
bosc' on el poeta
reflexionava sobre
la seva pròpia mort
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David Grossman “Escric sobre gent que
ha experimentat grans pèrdues i han
patir un trauma”

Etern candidat al Premi Nobel de
Literatura, David Grossman ha
estat guardonat amb premis com el
Man Booker Internacional, la nova
novel·la de l’escriptor israelià es
basa en fets reals. El mateix autor
en una roda de premsa telemàtica
comentat que “un dia, una dona em
va trucar i va començar a explicar-
me la seva història”.

Era Eva Panic, una dona jueva de
Croàcia qui fa vint anys li  va
explicar la seva història. Panic va
sobreviure a l’holocaust i va ser
presonera en un gulag del líder serbi
Tito. 

L’escriptor afirma que “mai he
conegut una persona tan única i
singular. Tenia uns ideals polítics
agressius i no tenia cap mena de
filtre quan parlava, però al mateix
temps era una persona molt
afectuosa i empàtica”.

Panic li va explicar la seva vida en la
Sèrbia de Tito, la relació amb un
oficial serbi i la posterior deportació
a un gulag camp de treballs forçats
a l’illa de Goli Otok.
Eva va ser detinguda després de
negar-se d’acusar falsament de
traïdor al seu marit, assassinat uns
dies abans. Eva tenia dues opcions,
fer la falsa acusació i assegurar que
el seu marit era un espia i ser
alliberada, o ser deportada a un
camp de concentració i abandonar a
la seva filla de sis anys. La dona
croata va escollir la segona opció
defensant els seus ideals i va ser
enviada al camp de treballs forçats.
Eva Panic va morir l’any 2005, però
abans li va donar permís a
Grossman a què pogués explicar la
seva història.

“La vida juga amb mi” (Edicions 62
/Lumen) està narrat sota la mirada
de la Guili, la neta del personatge 

L’escriptor israelià presenta “La vida juga amb mi”, la novel·la
que l’inici de la pandèmia va endarrerir la seva publicació.

inspirat en l’Eva Panic que es
mostra molt interessada a saber
més detalls de la vida de la seva àvia
quan compleix noranta anys.

L’Eva de la novel·la de Grossman
s’anomena Vera i la seva filla Nina.
“La vida juga amb mi” narra el
moment que Vera en plena
celebració del seu norantè
aniversari rep la visita de la seva
filla Nina qui vol que la seva mare li
expliqui què va passar a Iugoslàvia,
durant la «primera part» de la seva
vida, quan, jove jueva i croata, es va
enamorar obstinadament del Milo, i
per què ell va ser empresonat,
acusat de ser un espia estalinista.
Vol saber per què la Vera va ser
deportada a un camp de reeducació
a l’illa de Goli Otok i per què la va
abandonar quan tenia sis anys. El
mateix Grossman explica que
“m’interessava explorar com les
dues dones van conviure durant
tots aquests anys amb la idea que la
mare havia abandonat a la seva
filla”.

Sobre l’actuació de la protagonista,
Grossman, no la jutja i assegura que
“va actuar en una època on els
valors i els símbols eren més
importants que les persones”. Eva,
en aquell moment va prendre una
decisió “que va demostrar ser més
lleial al seu marit que no pas a la
seva filla”. L’autor assegura que la
literatura “pot servir com un
tribunal de segona instància més
empàtic i benevolent davant dels
fets de la vida”. Espera, que un cop
llegida la novel·la, els lectors no la
condemnin i siguin benèvols.
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UNA LITERATURA MARCADA
PER LES GRANS PÈRDUES I ELS
TRAUMES

L’autor de “Tota una vida” i “Gran
Cabaret” afirma que la seva
literatura gira al voltant “de les
grans pèrdues o els fets terribles
perquè la literatura té la capacitat
d’alliberar-nos de les nostres
ferides a través del relat”. Per
Grossman “els grans motors de
l’escriptura és el dolor i l’esperança”
i el més important és que “mare i
filla van aprendre a conviure juntes
i fins i tot a perdonar-se” assegura
Grossman.

Una de les recompenses d’escriure
és “anar escrivint una capa humana
del relat i després descobrir que
sota aquesta capa en tenim moltes
més i fem com una mena
d’arqueologia humana”. Grossman
destaca que “quan escrivim tenim el
privilegi de comprendre totes
aquestes capes de les persones que
descrivim a les novel·les. I així tenim
l’oportunitat de descriure també les
nostres pròpies capes i nivells de la
nostra vida”

Fent repàs de la seva trajectòria
literària afirma que “He escrit sobre
persones que han experimentat
grans pèrdues i que han patit grans
desastres i que en certa manera
també van ser traïts pels seus pares.
Aquest fet deixa una ferida i un
trauma molt profund que la ferida
els ha esclavitzat i escriure sobre
aquestes ferides és alliberador”
Tothom que ha patit un trauma,
recorda Grossman “divideix la seva
vida en dues parts, la d’abans del
trauma i la que ha viscut després”.
En aquest moment cal “deixar el
punt on el trauma ens ha deixat
aturats per fer més suportable la
ferida”.

David Grossman també és conegut
per la seva vessant pacifista, forma
part d’un comitè que treballa pel
diàleg entre israelians i palestins, i
ni tan sols la mort del seu fill Uri,
caigut en combat l’agost del 2006,
l’ha fet desistir del seu compromís
en favor de la pau.

UNA NOVEL·LA ENTORN A TRES
GENERACIONS DE DONES
MARCADES PER UN FET DEL
PASSAT

La novel·la gira entorn de tres
generacions la Vera, la seva filla
Nina i la neta Guili. Grossman
assegura que ha estat ‘un repte
escriure des del punt de vista d’una
dona’ i calia entrar en la mentalitat
de les tres dones protagonistes que
”tenen llenguatges diferents i
pertanyen a generacions molt
diferents’. Totes tres dones han
quedat marcades per la decisió que
va prendre la Vera.
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ALBERT 
SÁNCHEZ 

PIÑOL

L’autor de “La pell freda” i
“Victus” publica “Les
estructures elementals de la
narrativa” (La Campana)

Què fa que una història
enganxi? Què tenen en comú
obres com “Moby Dick”, “El
Quixot”, “La metamorfosi”, “La
Guerra de les Galàxies” o “La
pell freda”?

En aquest nou llibre reflexiona
sobre el procés narratiu on
Sánchez Piñol no ens
ensenyarà a escriure, però sí a
gaudir molt més de les nostres
lectures, pel·lícules o sèries.

D’on sorgeixen les idees? I per
narrar, quins elements
necessitem? Sánchez Piñol ha
fet una investigació per
apropar-nos al que anomenat
PAPITU, una mena de mapa o
guia que ens servirà crear
històries. Assegura que el 95%

dels relats de ficció contenen
l’estructura de plantejament –
nus – desenllaç.

El llibre ha està escrit en
plena pandèmia. Per què ha
decidit escriure “Les
estructures elementals de la
narrativa?

Amb mi coincideixen el
narrador i l’antropòleg i la meva
antropologia ha influït en la
meva narrativa i a l’inrevés.
Aleshores durant la meva vida
una cosa m’ha fet estudiar
l’altre i a la inversa.

Això, al final et dona una mena
de bagatge sobre les coses que
has anat esbrinant en aquest
món narratiu des del punt de
vista antropològic i quan va
començar la pandèmia tots ens
vam sentir més mortals i
penses que qualsevol dia
fotrem el camp d’aquí.
Volia explicar-ho i que ho
aprofiti qui vulgui, no només
gent que escriu, sinó també
lectors que poden gaudir molt
més de les històries.
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El que explico en el llibre sónels
elements profunds i
estructurals que conformen
qualsevol relat en tres actes.
Crec que l’antropologia m’ha
ajudat a veure quins són
aquests elements, definir-los
exactament i fer com una
metodologia més acurada del
que teníem fins ara.

Fer-ho m’ha reportat un gran
plaer i un gran ajut a l’hora
d’escriure i llegir.

Comentes que quan vas
començar a escriure , vas
voler buscar opinió entre
grans escriptors sobre el fet
de narrar i dels mètodes que
utilitzaven. Però et vas
adonar que no entenien ni
idea.
És una crítica afectuosa. En un
capítol dic que les rodes
rodolen i ho explico perquè
una roda, roda, però no sabrà
mai que és el moviment.
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Molts autors provenen de
filologia, l’autodidactisme, del
periodisme o d’altres camps i
tenen com una pulsió instintiva
que els fa escriure i no es paren
mai a reflexionar sobre les
estructures inconscients que
estan per sota del relat i la
creativitat.
Com a antropòleg, sí que m’ho
ensenyaven i pensava que els
autors tindrien unes idees més
elaborades.
Estic convençut que un llibre
com aquest, m’hagués facilitat
molt les coses, molts patiments
i molts esforços. Com per
exemple saber que és un factor
desencadenant i tenir-ho ben
definit o saber quina és la seva
funció en un relat.
Per mi ha estat com un Sudoku
monstruós perquè fa trenta
anys que li dono voltes, però
volia llegar-ho i que quedés
escrit i que ho aprofiti qui
vulgui.

Algú li va dir que “Narrativa
és… narrativa és… posar una
paraula rere l’altra”.
Amb aquesta definició no vaig
enlloc, perquè seguint aquesta
definició, llavors quan parlo
també ho faig i en canvi no
estic fent narrativa.

A l’estructura narrativa
l’anomeno PAPITU i té unes
normes i lleis pròpies.
No es cap principi de fe i de la
manera que ho proposo poden
fins i tot ser discutides. Un
midpoint o un gir narratiu
podria ser una altra cosa,

perfecte, anem a discutir-ho,

però fins ara aquestes
definicions m’han estat molt
útils i em sabria greu que no
s’aprofitessin.

Llavors, sense ser antropòleg
no hauries pogut escriure
aquest llibre o novel·les com
Victus o La pell freda.
Aquest llibre sobre les
estructures narratives segur
que no, perquè és una obra
que té molt a veure amb
l’antropologia, En els primers
capítols parlo de xamanisme i
la mediumnitat, i sí no ets
antropòleg, no se t’acudeix
aplicar aquests conceptes a la
narrativa.

El xamanisme i la mediumnitat
són els dos grans instruments
que ha creat el gènere humà
per entrar en contacte amb
altres realitats.
Això, té una correspondència
immediata amb el fet creatiu i
narratiu. Els dos instruments
són tan poderosos que han
creat tots els arguments del
món.

El xamanisme és algú que té la
capacitat de sortir del seu cos
per entrar en contacte amb 

altres realitats i mediumniutat
és algú que té la capacitat que
aquestes altres realitats entrin
en el seu cos.
Però, tots els relats que s’han
inventat fins ara, ho resumeixo
afirmant que tots hi han estan
escrits sobre algú o alguna cosa
va o algú o alguna cosa ve. A la
pràctica tots els relats o són
xamànics o són mediumnics, o
una barreja dels dos conceptes.
Si no ets antropòleg, és difícil
que arribis a explorar per aquí.

Afirma que Les estructures
de la narrativa pot explicar
com s’escriu un llibre, però
mai com l’has d’escriure.

En narrativa et podem
ensenyar a esculpir, però no et
podem portar el marbre. Si t’hi
fixes, en els estudis oficials
reconeguts no hi és la narrativa.

Tenim les Belles Arts que et
poden ensenyar a esculpir,
pintar, solfeig i tenen un 
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reconeixement acadèmic però
la narrativa no. Hi ha un cert
prejudici que no es pot
ensenyar.

 El que ningú, ni jo, et pot
ensenyar, és com l’has d’omplir
i què has d’escriure.

Jo t’explico com funciona un
primer gir narratiu que és un
moment del relat que no pot
anar més enllà de la tercera
part de l’extensió de l’obra i
que conforma el conflicte que
hi haurà en la història i que et
planteja una pregunta binària.

Em refereixo sempre en text de
tres actes.
Si saps això, et serà molt més
fàcil omplir amb eficàcia la
història que vols explicar.
El Papitu és vigent des del
primer moment que
comencem a explicar relats. La
Pell Freda, La Metamorfosis o el
Quixot, tots tenen un factor
desencadenant.

Al mapa o a la guia
l'amomena el Papitu.
Anomenar estructura narrativa
paradigmàtica és molt llarg i
després de fer alguns cursos a
l’Ateneu explicant el meu
bagatge com a escriptor i per
no repetir un nom tan llarg i
per fer-ho menys pompós el
vaig anomenar Papitu.

Alguns escriptors asseguren
que quan comencen una
novel·la no tenen una guia.

Menteixen?

No ho sé si menteixen, però jo
en conec alguns que diuen no
tenir una guia i realment em
quedo estupefacte, perquè és
com començar una catedral
sense plànols.

risc molt gran. Sí no tens girs
narratius o una incògnita,

llavors molt probablement
caurà l’atenció.

El lector, només sabrà que
aquest llibre o història no
enganxa i no serà conscient de
si el gir narratiu no hi és o ha
entrat massa tard.

Posa com a gran exemple a
George R. R. Martin de qui
destaques la seva capacitat
de narrar i crear personatges.
Personatges dels quals
s’anirà desfent al llarg de la
novel·la. Assegures que un
autor vagi matant els seus
personatges és com un
banquer que va cremant
bitllets.

El més interessant del Papitu és
que sempre dic que coneixem
l’1% de l’univers i el 0,1% del
Papitu. Sempre pots anar
explorant i descobrint coses
noves que passen a dins del
Papitu, sense trencar-lo, sense 

 sortint-te’n de l’estructura dels
tres actes en un relat.

Ocupa molt de temps de la teva
vida escriure una novel·la. Un
bon Papitu i un bon guió és un
gran mapa per anar construint
el relat amb una mica de
seguretat.

Sense tenir el primer o el segon
gir narratiu em sorprèn molt.
L’experiència literària és diferent
en cada individu, però per
moltes garanties que tinguis,
també la pots espifiar.
En narrativa i en el viatge
narratiu no hi ha garanties i per
moltes seguretats que tinguis
també corres riscos. Però, sense
un mapa o guia és molt més
difícil.

Llavors un dels secrets deu
ser la capacitat de l’escriptor
en formular-se una bona
pregunta i procés de la
resposta?

Quan estàs llegint una novel·la o
veient una sèrie o una pel·lícula,

ens hem de fer la pregunta del
perquè no ens aixequem i
continuem enganxats a la
lectura o la sèrie.

Si ho intentes analitzar
conscientment, veuràs que la
resposta és que estàs pendent
d’una pregunta que el narrador
t’ha formulat.
I segons qui siguis tu o els teus
interessos, t’interessarà o no la
pregunta.

La pregunta principal s’emet
sempre en el primer gir narratiu.

El contingut del relat pot ser
una sofisticació terrible, però el
contingut del primer gir
narratiu, ha de ser infantilment
binari amb una resposta de sí o
no.

Això, és el que manté
l’expectativa i quan un autor
renuncia a això, està corrent un 

10
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escala global. L’estafa piramidal
és aquella estafa que tu
demanes diners a dues
persones que al seu torn en
demanaran a quatre, a vuit i a
trenta-dos.

Al principi, això és un èxit
increïble, perquè tu vas rebent
diners, però com més ample és
la base, més difícil és satisfer la
demanada de tots els que
busquen nous deutors, fins que
al final peta, perquè ja no pots
aconseguir més gent que
aporti diners.
En narrativa, Lost és aquest
fenomen. Què fan ells? Van fent
una pregunta principal sobre si
sobreviuran a l’illa, però et van
fent moltes subpreguntes com
que fa un os polar al tròpic, que
és el fum que assassina a gent?
Què hi fa un búnquer en mig
de l’illa?

És una estafa piramidal perquè
enlloc de tancar les incògnites i
els conflictes t’anaven obrint
més.
Sempre has de complir les
teves promeses i sí tu planteges
la pregunta de què fa un os
polar al tròpic, has de donar
sempre la resposta. Pots tenir
un final millor o pitjor, però això
era una estafa.

Està començant un nou
Papitu?
Sí, sempre tinc molts papitus
oberts, però el problema és
tancar-los.
Vaig fent coses, però no sé
quan sortiran, perquè són els
llibres els que decideixen quan
seran escrits i publicats.

.

Una història que no té un bon
final, mai serà un relat reixit.

És una obvietat. Almenys en
relats de tres actes perquè
també parlo dels relats dels
pobles primitius.
Dic, que hi ha un primer
moment narratiu on es planteja
el conflicte que expliques en
aquell relat i en el segon gir
narratiu has de contestar la
pregunta que has formulat a
l’inici.
A la vida podem incomplir les
promeses, però amb la ficció
mai, perquè, si tu has fet una
promesa al lector de què
contestaràs a la pregunta que
planteges en el primer gir
narratiu. Si no contestes a la
pregunta és un fracàs de relat

-De la sèrie Lost, la defineixes
com la gran estafa piramidal
aplicada a la narrativa.

El temps ho mata tot, però
l’últim episodi de Lost, va
provocar el primer desencís a 

Martin fa una novetat
extraordinària i és liquidar els
personatges, Costa molt de
crear un personatge, perquè
has d’invertir temps, esforços i
pàgines, i per tant et costa molt
sacrificar-lo.

Ell ho fa i no només amb un
personatge, sinó amb molts i
demostra una habilitat
narrativa extraordinària. Jo
parlo dels elements
estructurals i no formals de
contingut o elements
ideològics.
El mèrit de George R. R. Martin
és estructural agafant
personatges i liquidar-los,
Ningú abans ho havia fet amb
aquesta profusió.

Per mi "Joc de trons" és un relat
reaccionari perquè el poble
només té una funció i és ser
carn de canó, ser fanatitzada
per religiosos bojos o ser
calcinats pels dracs voladors.
Allà, el poder és una cosa que
resolen quatre que es troben
tancats en una habitació.
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LES NITS
BLANQUES

Nou segell en català

Amb una aposta decidida per la
bona literatura, l’escriptora Mònica
Batet inicia un nou camí en el camp
de l’edició amb la creació del segell
Nits Blanques.

El nou segell neix amb una intenció de
marcar un perfil propi i amb la
voluntat de donar a conèixer autors
contemporanis que escriuen en danès,
finès, islandès, noruec i suec, la majoria
dels quals encara no han estat traduïts
en llengua catalana. 

Per què ha decidit endegar un
projecte editorial?
Sempre m’ha interessat el món
editorial i havia pensat que si en
tingués l’oportunitat muntaria una
editorial molt concreta. Aquesta
oportunitat ha estat més o menys
possible i per això he decidit intentar-
ho. Només el temps dirà si aquesta ha
estat una bona decisió.

Per què el títol de Nits Blanques?
Perquè volia trobar algun fet que unís
aquestes cinc llengües i en 

cadascun dels països on es parlen hi
ha nits blanques, que és aquell període
de l’any —entre finals de maig i finals
de juliol— en què el cel mai no
enfosqueix.

L’objectiu és traduir al català autors
nòrdics que escriuen en suec, finès,
islandès, danès o noruec.
Sí, exacte, però hi afegiria que
l’objectiu és publicar autors
escandinaus de qualitat i
contemporanis. És a dir, no publicarem
Karen Blixen o Christian Anderson, per
exemple. I, d’altra banda, publicarem
veus que siguin úniques. Com que
només publicarem quatre llibre a l’any,

això ens permetrà fer una selecció
força acurada dels autors.

Per què està interessada en la
literatura nòrdica? Com hi arriba
vostè?

Soc una lectora curiosa. Llegeixo el que
em ve de gust i no el que els sistemes
literaris imposin en un determinat
moment. Sempre m’ha interessat la

 literatura del nord i del centre
d’Europa. Des de fa molts anys compro
llibres de l’editorial Nórdica i també
d’una editorial italiana que
m’entusiasma, Iperborea Libri. Aquests
darrers només publiquen autors
escandinaus i del Bàltic. D’altra banda,

vaig passar temporades a Oslo. Vaig fer
cursos de noruec primer a l’Institut
Nòrdic de Barcelona i després a Oslo.

Quan vaig ser a Noruega vaig veure
una societat per a mi exòtica, en un
primer moment, però que
m’interessava.

L’any passat, per exemple, vaig anar a
Estocolm, Copenhaguen i Hèlsinki per
agafar idees tant per les cobertes com
per saber quins autors estaven a les
taules de novetats o com a llibres de
fons. Quan vaig entrar en llibreries, vaig
veure la riquesa literària que hi ha en
aquests països.

-Quins requisits o què busca en els
autors i autores que publica?
M’interessen bons autors. Per
bons autors entenc autors que
tenen una veu literària
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identificable i de qualitat, i que
s’arrisquen a l’hora d’explicar històries.
És a dir, que no es fixen amb els temes
de sempre i que miren de travar el text
d’una manera original.

Quin espai ocuparà Nits blanques en
el terreny editorial català?
Aquesta resposta penso que ara no
puc donar-te-la. Deixem que passin
uns quants anys perquè aquesta
pregunta es pugui respondre per ella
mateixa.

Com valora la posada en marxa de
l'editorial i la resposta rebuda? 
La veritat és que  m’estimaria
respondre aquesta pregunta d’aquí a
un any i mig. La nostra cursa és de
fons. Volem trobar el lloc que ens
pertoca al mercat editorial català i això
s’ha de fer de mica en mica. Tanmateix
sí que et diré que he quedat sorpresa
de l’interès que han tingut els lectors i
dels correus de felicitació que han
arribat a l’editorial.

l’Alba, una noia d’uns trenta anys de
pare romanès i mare finesa. Al text es
barregen la dicotomia entre aquests
dos països i els fets històrics més
rellevants de la Romania comunista.

Aquesta novel·la va tenir una gran
acceptació per part dels lectors finesos
i va ser finalista al Finland Prize. Pel
que fa a La casa de la veranda és una
novel·la traduïda a moltes llengües. La
protagonista és una nena, que té
similituds amb la protagonista d’ Una
balena anomenada Goliat, ja que el
seu pare era alemany i la mare és
noruega. En aquesta novel·la Wassmo
narra la vida al nord de Noruega
passada la Segona Guerra Mundial i el
tabú que representa ser filla d’un
alemany.

I ara al febrer ha sortit la nostra darrera
novel·la: Rødby-Puttgarden. Una
novel·la de la Helle Helle, una autora
respectadíssima a Dinamarca. És una
novel·la que transcorre en un ferri i que
focalitza la història en la relació
d’amistat entre dues germanes joves,
la Jane i la Tine. És una novel·la en què
no hi passa res i en què hi passa de tot.
Simple i complicada com la vida. 
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que es perdi de vista. Però el traductor 
té una missió important i és fer que la
llengua d’arribada soni natural i que la
veu de la qual parlava abans no es
perdi. De traductores en aquestes
llengües n’hi ha poques i uso el mot
femení perquè jo només he tingut
tractes amb traductores dones. La
meva intenció seria tenir una petita
borsa de traductors, per això a la
pàgina de la web hi ha una pestanya
adreçada a totes aquelles persones
que tinguin interès en voler traduir per
Nits Blanques. Cal dir, tanmateix, que
el nivell d’exigència és alt perquè la
responsabilitat en la traducció també
ho és.

A més, estic molt contenta perquè he
trobat una traductora de l’islandès, la
Inés Garcia, la qual cosa quan vaig
començar el projecte em semblava
que era com buscar una agulla en un
paller. Sovint les traduccions de
l’islandès han estat indirectes. L’Inés en
aquests moments és a Reikiavik
traduint una saga, el govern islandès li
va donar una beca per poder-ho fer.

De moment ha publicat tres títols
A l’octubre de l’any passat vam
publicar Una balena anomenada
Goliat de Cristina Sandu i La casa de la
veranda de la Herbjørg Wassmo. A la
primera novel·la la protagonista és

Un dels objectius també de ‘Nits
Blanques’ és cuidar i molt la
traducció de les obres.
El paper del traductor és
importantíssim. L’autor és qui escriu la
història i no se li ha de treure el mèrit
perquè si no hi haguessin escriptors la
resta no hi seríem: editors, traductors,
llibreters… És així, i de vegades sembla 
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NÚRIA PRADAS I EL GEST DE LA MARE 

Un bon retrat és una confluència, una oportunitat.

Circumstàncies reunides en un instant. Davant el

tòpic que cal atrapar l’ànima, sempre m’ha semblat

més important el fet de capturar la vida, un retall de

vida. Aquest, segons crec, no té res a veure amb la

realitat, si més no amb la realitat vista d’una

manera superficial, tal i com l’entenem

habitualment. 

La vida pot ser quelcom immaterial en una foto. Una

brisa que suspèn la imatge, una idea que s’escola

entre les ombres.

També pot ser un objecte, com el gerro de Mondrian

i la seva tulipa. Sigui o no de plàstic, tant fa. La

fotografia és el subjecte.

per X.R. Trigo



Quan fem retrats, anem a la recerca d’aquesta

oportunitat; un gest, una pulsió, marquen la

diferència.

Amb la Núria Pradas, escriptora de Llarga

trajectòria que va guanyar el premi Ramon Llull amb

la seva darrera novel·la, vaig coincidir a El bosc de

les idees, de la Pat Vila, un equipament cultural en

formació que donarà molt a parlar des del cor del

Maresme. 

La punta de llança del projecte ha estat el compte

de Twitter @SantJordiaCasa.

Amb la Núria Pradas havíem parlat en diverses

ocasions de fer-ne un retrat i, aprofitant la nostra

estada a El bosc de les idees, ens vam posar amb

temps.

L’estructura de la masia, amb sales enormes,

escales temptadores, finestres per on entrava

la llum de la Mediterrània, van ajudar de bon principi

per configurar un marc que reflectís el món de

l’escriptora.

A poc a poc van anar sortint uns quants retrats

interessants, però crec que tots dos sentíem el

mateix, no estàvem satisfets.

Aleshores va sorgir l’oportunitat. La Pat Vila ens va

mostrar unes golfes de teulada descendent on

volia instal·lar una sala de jocs per la mainada.

Profunda i estreta, l’estança mostrava al

final una suggeridora finestra. 

Vaig proposar la Núria Pradas que se situés davant

d’aquell marc per agafar-la en contrallum, que

potser podia posar amb un llibre entre les mans. 

I va ser quan ella, de sobte reflexiva, va veure

l’ocasió de fer intervenir la seva memòria personal i

em va explicar del gest

de la seva mare quan llegia. En aquell moment vaig

pensar que l’havíem trobada, que no podia sortir

malament.

Estirat al terra, per copsar tota la dimensió de

l’indret, vaig disparar unes quantes imatges per

assegurar el tret. Sovint, però, no resulta necessari.

L’escollida va ser la primera captura.

Quan es presenta l’oportunitat, ajuda el material

que portem. En aquesta ocasió, havia inclòs a la

bossa fotogràfica una lent de més de quaranta

anys, un objectiu Nikon d’enfocament manual, de

105mm, 2.5. L’havia trobada feia poc en un

mercadet de puces i unida a la Fujifilm xt20

formaven la parella perfecta per aquella escena. La

lent, ho vaig descobrir després de la seva compra,

és el mateix model que va fer servir Steve Mccurry

per capturar la seva coneguda i històrica “Nena

afgana”.

El resultat de la sessió va ser el que us presentem

en aquest primer lliurament de “L’escriptura del

retrat” i l’acompanyen algunes de les imatges que

vam descartar. Vosaltres, com a lectors

i espectadors alhora, teniu la paraula.
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X. R. Trigo, escriptor i fotògraf 
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Marc Artigau
explora a “Jo era
el món” sobre el
dret a fugir i la
capacitat de
reconstruir-nos
L’escriptor i dramaturg publica nova novel·la
després de rebre el premi Josep Pla 2019 amb
“La vigília”.

L’Ariadna, una noia de disset anys desapareix
sense deixar rastre. Sembla que ha estat
voluntat seva deixar enrere el poble d’Arveda i
fugir. Deixa una nota al seu pare on diu “No
pateixis, seran uns dies preciosos, i vull
entendre moltes coses de mi, del que em fa
falta, del que sento. Necessito saber què tinc
aquí a dins, perquè a vegades em perdo. Sé que
ho pots entendre”. Els dies es convertiran en
anys i la jove adolescent ja no tornarà més a
Arveda. La notícia provoca una gran commoció i
la policia acabarà arxivant el cas i el poble anirà
refent la seva rutina habitual. En Genís el pare
de l’adolescent desapareguda intentarà trobar-
la, però Ariadna, aliena al dolor que ha deixat
enrere, continuarà amb la seva fugida buscant
la llibertat. Coneixerà a la Remei una dona que
la introdueix en una comunitat que es dedica a
la meditació liderada pel gurú Ezequiel. Marxa
d’un lloc on no se sent feliç i arriba a un indret
on se sent molt feliç, però Artigau, adverteix que
“potser surt del foc per anar a les brases”. El fet
de manipular-nos per entrar al nostre interior és
un dels altres aspectes que traspua la novel·la
“Jo era el món” (Destino).

REIVINDICANT EL DRET A FUGIR I VIURE UNA
AVENTURA

Feia temps que Marc Artigau volia escriure una
història que el pogués apropar a la seva
adolescència i al mateix temps una novel·la
sobre “el dret fonamental que tenen tots els qui
estimen: fugir”.

Assegura que també tenia ganes “d’escriure la
història d’una adolescent que decideix marxar i
de parlar de com ens ho fem per assumir les
absències. I la nostra capacitat infinita de
construir una realitat i creure en allò que ens
funciona, com un acte de supervivència”. Per
l’autor es tracta “d’una franja d’edat on et sents
carregat de vida i vitalitat, però al mateix
temps ets molt fràgil perquè estas construint-
te”

LA VULNERABILITAT

També és una novel·la que tracta sobre la
vulnerabilitat, perquè “Jo era el món” està
farcida de personatges fràgils i vulnerables.
“De com nosaltres ens podem creure molt
segurs de nosaltres mateixos, tenim una vida
ordenada i de cop i volta un fet que pot ser
insignificant en la vida d’algú altre, ens pot fer
capgirar-ho tot.”
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La novel·la passa a principis del 2000, que
coincideix amb l’adolescència de l’autor i no hi
havia xarxes socials. Artigau, aprofita per donar
“gràcies a haver tingut una adolescència sense
xarxes socials”. Malgrat l’existència de telèfons
mòbils, abans era més fàcil desaparèixer perquè
“no hi havia el sistema de rastreig que tenim
avui en dia” aclareix l’escriptor.  L’adolescent 
 Ariadna, creu que el poble no li aporta res del
que ella vol ser. Ella vol ser el món i viatjar i la
novel·la a través de la seva protagonista
“reivindica el dret de poder començar una
aventura”.

LLUITANT PER LA QUALITAT LITERÀRIA I
ESTILÍSTICA

Marc Artigau reconeix que “és tan important
trobar un equilibri on el lector s’ho passi molt
bé, però al mateix una lluita per la qualitat
literària i el llenguatge”. Una lluita “per la qualitat
literària i per col·locar el llenguatge en el centre
de la novel·la”. Afirma que “Vinc del món de
teatre, on la paraula i l’economia de la paraula
és importantíssima. Joan Margarit deia que sí un
vers es pot treure és perquè no funciona” i el
mateix passa amb una rèplica de teatre que si
també es pot treure és que no funciona”.

Marc Artigau sempre dona una pas més i per
escriure “Jo era el món” volia explicar la història
des de diferents angles. Cada part de la novel·la
està narrada per un dels tres personatges i
utilitzant diferents tècniques. La part de
l’Ariadna en primera persona, l’Ester en segona i
la narració d’en Genís en tercera, fet que
proposa un joc al lector que li permeti “transitat
pel laberint dels capítols” afirma Artigau.

“L’ADOLESCÈNCIA ÉS UN LABERINT”

El laberint d’Artigau és ben present, el nom de la
protagonista no és casualitat. L’adolescència ja
és un laberint, assegura Artigau que destaca que
la novel·la avança per tres camins laberíntics; el
primer de la noia que decideix anar-se’n i
l’acompanyen en el periple que viurà. El segon
camí és el del pare Genís per saber on és
l’Ariadna. 

Finalment el tercer camí és el de l’amiga Ester
que rep divuit anys més tard de la seva
d’Ariadna un missatge seu a Instagram. “Jo era el
món” també és una novel·la sobre secrets, uns
secrets que segons paraules de l’autor “ens
construeixen com a individus, perquè tots en
tenim de secrets”.

NOVEL·LA AMBIENTADA AL POBLE FICTICI
D’ARVEDA

La novel·la se situa en el poble imaginari
d’Arveda, tot que l’autor reconeix que l’ha
construït a partir d’un punt de partida que és
Arbeca, el poble de les Garrigues.Assegura que
seria injust haver posat el nom d’Arbeca perquè
la gent que hi surt no hi existeix o altres
localitzacions de la novel·la.Però sí que “volia
que fos un homenatge perquè el Pla d’Urgell i
Les Garrigues tinc la sensació que no s’ha
explicat gaire. Tenia moltes ganes d’explicar
aquella terra, aquelles olors, les oliveres, els
presseguers i això m’ha servit de paissatge per la
meva història” assenyala Artigau.

Finalment avança que tancarà amb Jordi Basté la
trilogia iniciada amb “Un home cau” i “Els coloms
de la Boqueria”.
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LES “LLIÇONS D’UNA
PANDÈMIA” DE
SALVADOR MACIP
Salvador Macip, investigador i genetista de
la Universitat de Leicester, professor dels
estudis de ciències de la salut de la UOC
publica “Lliçons d’una pandèmia”,
Anagrama, un assaig on reflexiona sobre
com s’ha tractat la pandèmia i què s’ha fet
bé i malament per prevenir-nos o saber com
actuar davant d’una nova amenaça
epidemiològica.

Ja fa més de deu anys que Salvador Macip ja
ens avisava de la possible arribada d’una
pandèmia global. L’any 2010 escrivia “Les grans
epidèmies modernes” (La Campana), obra que
es va reeditar l’any 2020 amb l’arribada del
coronavirus.

La pandèmia, segons afirma Salvador Macip en
el llibre “ens ha fet veure que les societats són
molt vulnerables als microbis”.
El subtítol de l’assaig que ara publica Macip,

“Idees per fer front als reptes de salut
planetària” ens hauria de servir per establir
estratègies comunes per protegir-nos de noves
epidèmies. L’investigador assegura “per als
microbis, els humans som una sola unitat; per
tant, tindria sentit que la nostra resposta fos
també unificada”. Segurament que en aquests
moments recordem com en plena pandèmia
les decisions contradictòries de governs i
dirigents estaven a l’ordre del dia.

Com afrontem una crisi? Per Salvador Macip
existeixen diverses maneres errònies d’encarar-
se a una crisi: buscar consell tard, no buscar-lo,

no buscar-lo al lloc adequat o no escoltar-lo.

Per Macip “és un bon moment per aprendre 

dels errors i fer el que calgui per no cometre’ls altra
vegada”. Amb un món molt globalitzat qualsevol
malaltia infecciosa pot esdevenir un problema
global com ha succeït amb la Covid-19.

Cal establir respostes el més coordinades possibles i
actuar ràpidament d’una forma contundent per
reduir la mortalitat.
L’any 2002 es va produir el primer brot de SARS,

però el virus no era prou infecciós i la seva incidència
no va ser global. Per aquesta poca incidència, els
diners destinats a buscar una vacuna van
desaparèixer de la nit al dia. Segurament amb
aquella investigació ara fa dinou anys, haguéssim
viscut una situació molt diferent de l’actual. A
vegades pot ser difícil fer entendre a un polític que
cal invertir en ciència per prevenir, potser perquè els
beneficis són a massa llarg termini”.

Davant d’una pandèmia és molt important la
comunicació i Macip assegura que aquesta ha de ser
“transparent, però també saber com i quan es
transmeten les dades”. La comunicació és
“necessària per activar i mantenir activada una de les
armes més importants: la responsabilitat personal”.
Cada dia hem rebut dades sobre l’evolució de la
pandèmia, però segons apunta Salvador Macip
caldria no fixar-se en les dades diàries que són les
que surten als mitjans de comunicació i “mirar les
tendències i la diferència entre setmana i setmana
per no provocar una confusió d’una falsa seguretat o
de perill”. La confusió, la sobre informació i 
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Els tests, els rastrejos i el confinament són tres
elements que ajuden a controlar una
pandèmia, sobretot en la primera onada
“aquells que entenen la importància
d’aquestes tres armes són els que controlen
millor la primera onada. Són factors que van
fallar en molts llocs durant la pandèmia de
covid-19”.

Sobre les mesures de confinament o
restriccions “no es poden aplicar limitacions
socials per motius sanitaris sense, a la vegada,

aprovar paquets d’estímul econòmic per
compensar els qui patiran els efectes de
manera més directa”.

Una de les lliçons que podem extreure és “que
no podem basar l’economia mundial en el
moviment”, però està clar que “pocs estan
disposats a defensar a renunciar a moure’s pel
planeta per oci o feina”, com tampoc per
blindar-nos de futures infeccions fer
“alteracions radicals en el nostre teixit social”.
Després de viure una pandèmia global caldria
transparència i autocrítica i sobretot reconèixer
els errors que ens permetin “preparar-nos bé
per a la següent” perquè “sense una preparació
es paga en vides humanes”.
A ”Lliçons d’una pandèmia” hi trobarem
respostes, però també moltes preguntes que
ens ajudaran a reflexionar.

 l’esgotament són els principals problemes de la
comunicació, però cal afegir segons apunta el
científic “la manipulació de les dades que s’amaguin
o maquillin per interessos polítics”.

Per aturar la pandèmia cal invertir en vacunes i
fàrmacs que ajudin a aconseguir la immunitat de
grup. La prioritat és aconseguir la vacuna i centrar-se
a aconseguir fàrmacs per “reduir la multiplicació del
microbi en les persones infectades o bé que millorin
els símptomes”.
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ELS CONTES FOSCOS D’EDGAR ALLAN POE

El cinquè títol de la col·lecció “Portàtils” de
l’editorial Comanegra està dedicat a Egdar Allan
Poe per oferir-nos una edició actualitzada d’una
quinzena de contes clàssics de l’autor com «El
gat negre», «El cor delator», «La caiguda de la
casa Usher» triats per Víctor Garcia Tur amb la
traducció de Jordi Cussà i Anna Camps.

Són contes escrits entre 1835 i 1945, d’un autor
que segons assenyala Víctor García “La
narrativa de Poe va contribuir a establir les
regles del conte clàssic —les frases que
s’acumulen pensant en tot moment en el destí
d’un últim paràgraf, colpidor, que conté la clau
de tot— i, a la vegada, Poe va esdevenir el pare
del modern relat detectivesc”.

Al recull no hi trobarem “Els crims de la Rue
Morgue o “L’escarabat d’or” per apropar-nos al
que anomena “la quinta essència de Poe com a
relator dels aspectes més negatius d’aquesta
plaga que anomenem humanitat”. Als relats
proposats “abunden en qüestions de la
ultratomba; això inclou la por, força
comprensible, del mal catalèptic i de ser
enterrat en vida” afirma un Víctor García que
també assenyala que “Poe no va cantar les
virtuts humanes, sinó les faltes”.

El títol de “Contes foscos” per aquesta tria és
força adient si tenim en compte que per Garcia-
Tur “Amb Poe tot és negror, sense escapatòria, i
la maldat pot ocultar-se al cor 
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Comanegra publica un recull de relats seleccionats per Víctor García Tur

del protagonista. Com que la maldat és més
humana que espectral, és més factible. Com
que és més factible, és més inquietant”.

El traductor Jordi Cussà destaca de Poe que “a
més d’un mestre en la descripció d’ambients,
espais i personatges, i en l’aprofundiment
psicològic de tots tres conceptes, és el primer a
assumir l’horror, el grotesc i la repulsió com a
context. Ben relatats, la demència, el pànic, fins
i tot el terror, poden ser sublims”

Cussà el defineix com a autor immortal, fet que
demostra que anys després de la publicació
dels seus relats, avui en dia encara continuen
despertant interès. El traductor, assenyala que
“Poe inventa un idioma característic, que neix i
mor en ell mateix. Però segur que allò que el
converteix en un autor immortal i universal és
el fet d’haver estat el pare del què coneixem
com a «novel·la negra», que en cent setanta
anys ha procreat algunes obres narratives
magistrals, i ha tingut una influència fonamental
en el cinema i el teatre”

L’editorial Comanegra va presentar fa unes
setmanes el llibre organitzant una batalla. Com
si un combat de boxa es tractés, per triar el
millor conte de l’autor. A l’acte celebrat a la
Fàbrica Lehmann hi van participar Elisenda
Solsona, Josep Maria Argemí, Inés Macpherson i
Carlota Gurt que van llegir i defensar els contes
que van triar casdasqú dels autors “Berenice, “El
pou i el pèndol, “El cor delator” i “El barril
d’amontillat”.

Quin va ser el relat guanyador? Millor que jutgin
vostès mateixos i cerquin el millor relat dels
quinze contes foscos.



LES AVENTURES D’UN 
TALP AL JARDÍ DE MARTÍ
GIRONELL

L’autor debuta amb el seu primer àlbum
il·lustrat ‘Un talp al meu jardí” (Baobab)

Protagonitzat pel talp Felip, el llibre mostra
missatges per respectar el medi ambient, la
responsabilitat mediambiental, aprendre a
tenir cura dels animals a més d’endinsar-nos
als secrets que s’amaguen sota terra i no són
visibles a simple vista. 

El llibre ens  convida a reflexionar i a ser molt
més curiós. Compta amb un text del mateix
Gironell i unes il·lustracions de Coaner Codina,
premiada amb diversos reconeixements
nacionals i internacionals com els Premis Laus,
l’Anuària Pro o l’Art Directors Club of Europe.

En Felip és un talp que apareix al jardí de la
casa dels dos nens, en Quim i el seu germà
petit, en Pep.

El talp, s'adreça als nens perquè que fa molta
estona que corre pels túnels i galeries que
havia fet per sota terra i no aconsegueix trobar
el camí cap a casa seva, ja que tots els forats
tenen alguna trampa.

En Felip està molt trist i en Quim i en Pep el
volen ajudar, però per a això hauran de baixar
a sota terra. Al costat del talp, els dos germans
viuran una aventura subterrània, descobriran
tot un món i, quan tornin a pujar a la superfície,
seran conscients de què hi ha sota els seus
peus i com n’és d’important respectar-ho.

Amb una primera edició de 4.000 exemplars, la
història parteix d’un fet real que va viure
l’escriptor quan al jardí de casa seva va
aparèixer un talp. Li va posar un nom i cada nit
li explicava un conte sobre el talp als seus fills .
Llavors, Martí Gironell, va proposar als seus fills
que ajudessin al talp a buscar el seu cau. 

I com la imaginació és una eina molt poderosa,
va fer que els seus fills, fossin els protagonistes
de la història i iniciessin una aventura
subterrània que els permetria conèixer tota la
vida que hi ha a sota dels nostres peus i que no
ho veiem.

Per Gironell, el món subterrani cal mantenir-lo i
respectar-lo, per contribuir a l’equilibri entre les
superfícies on vivim nosaltres i el món
subterrani.  "Un talp al meu jardí" vol mostrar
un missatge  molt clar, que tothom té el seu lloc
en aquest món i que s’ha de respectar i tenir
cura del medi ambient.

L’any 2015 Martí Gironell ja va publicar el conte
“El nen dibuixat” publicat a  La Galera, on
reivindicava la tasca d’explicar i viure els contes.
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