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L'escriptora Carme Riera s'en-
dinsa en el gènere policíac amb la
novel·la Natura quasi morta en
què a més s'aborden temes socials
com el pla Bolonya, els valors dels
joves o la falta d'entesa entre ge-
neracions. «Amb aquesta novel·la
pretenia provar-me a mi mateixa»,
assegura Carme Riera, catedràtica
de Literatura Espanyola a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona
(UAB), qui es va donar a conèixer
com a escriptora el 1975 amb Et
deix, amor, la mar com a penyora,
una recopilació de contes que,
des d'aleshores, no ha deixat de re-
editar-se.

Natura quasi morta (Edicions
62)/Naturaleza casi muerta (Alfa-
guara) se situa el novembre del
2007, quan un estudiant de la UAB
desapareix misteriosament sense
deixar rastre.   El succés, encara no
aclarit, dóna peu a aquesta no-
vel·la, que parteix, alhora, d'una al-
tra misteriosa desaparició, la de
Costantinu Iliescu, un estudiant
d'origen romanès. La seva parella
i dos dels seus companys denun-
cien els fets i remouen cel i terra
per trobar-lo, però tant la policia
com les autoritats universitàries
creuen que Iliescu s'ha anat vo-
luntàriament. Tot i això aviat hau-
ran de canviar d'opinió.

«La història succeeix quan els
estudiants anti-Bolonya ocupen la
universitat i no s'imparteixen clas-
ses. Tot això crea una situació
anòmala i aquestes situacions són
propícies perquè succeeixin coses
anormals», explica l'autora. «A
més perquè desaparegués vaig
elegir un estudiant romanès per-
què no procedia d'un país amb pe-
digrí, com França o Alemanya,
sinó d'un país de l'est, amb les sus-
picàcies que desperta», assegura.
«Vaig començar a escriure creient

que les comissaries eren llocs 'cu-
tres', però quan vaig visitar la co-
missaria de Cerdanyola, un edifi-
ci moderníssim, amb despatxos
lluminosos i els mossos i les mos-
ses tan guapos, vaig destruir el
que estava escrit i vaig començar
un altre cop. Ells m'han assessorat
molt bé i també Andreu Martín
m'ha donat consells molt savis», re-
coneix aquesta escriptora, i asse-
gura que el personatge de Ma-
nuela Vázquez és un homenatge a
Vázquez Montalbán.    «És una ex-
perta en psicologia i violència de
gènere. No és físicament atractiva,
es mou per intuïcions no sempre
encertades i no sap cuinar», segons
l’autora, qui fa seus els millors
elements del gènere negre per
crear en el lector un estat continu
de tensió i suspens.

Carme Riera ha publicat diver-
ses novel·les: Dins el darrer blau,
premis Nacional de Narrativa, Jo-
sep Pla, Crexells, Lletra d'Or i Pre-
mi Vittorini a la millor novel·la es-
trangera publicada a Itàlia l'any
2000; Cap al cel obert, Premi de la
Crítica Serra d'Or i La meitat de l'à-
nima, Premi Sant Jordi 2003. La
seva obra ha estat traduïda a l'an-
glès, alemany, italià, portuguès,
rus, grec, holandès, romanès, he-
breu i eslovac; l'any 2001 va rebre
el Premi Nacional de Cultura.
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Carme Riera debuta en el
gènere policíac amb una
novel·la plena de suspens
El pla de Bolonya, els valors dels joves o la falta d’entesa entre les

generacions són aspectes que s’aborden a «Natura quasi morta»


Joan Sibill substitueix Jordi Terol
al capdavant de l’ADAC de Girona

Una nova junta encapçalada
per Joan Sibill s’ha fet càrrec de la
presidència de l’Ateneu d’Acció
Cultural (ADAC) de Girona, que els
darrers anys presidia Jordi Terol. El
passat 26 de gener va tenir lloc una
assemblea extraordinària de l’en-
titat en la qual Jordi Terol es va aco-
miadar i es va elegir una nova
junta encapçalada per Joan Sibill,
que té Joan Barberà (vicepresi-

dent), David Casellas (secretari),
Joaquim de la Mata (tresorer),
Lluís Codina (responsable de but-
lletí), Joaquim Carreras (vocal de
muntanya) i Xavier Ribes, Josep
Duran, Anna Cumí, Montserrat
Bosch, Julieta Cortina i Josep Ma-
ria Medir com a vocals. L’Adac té 32
anys i aquest és el tercer president,
després de les etapes de Josep
Maria Barneda i Jordi Terol. Aquest
darrer ha estat 13 anys al càrrec.
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La Fundació Vila Casas ha co-
municat que a partir d’avui els
Museus de l'Empordà, el Palau
Solterra,  de Torroella de Montgrí,
i Can Mario, de Palafrugell, obriran
de nou les seves portes a dos
quarts de vuit del vespre. Amb la
nova reobertura, els dos centres
presenten la reestructuració de
les seves col·leccions. La Fundació
Vila Casas presenta les noves ad-
quisicions que, realitzades a través
dels Premis i per altres vies que
permeten articular una història re-
cent de l'art contemporani català.
Destaquen les incorporacions de
treballs de Carlos Pazos, Susana
Solano, Miguel Rasero, Jaume Bar-
rera i Moisès Villèli. El Palau Sol-
terra ha adquirit una vintena d'o-
bres que han estat incorporades en
l'itinerari expositiu, amb peces de
Lita Cabellut, Llorenç Hugo o Pere
Madueño, que se sumen a la rica
oferta pictòrica d’aques edifici no-
ble al cor de l’Empordà. 
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Can Mario i el
Palau Solterra
reordenen el seu
espai expositiu

Alcmà d'Esparta, Heràclit, Par-
mènides, Milet, els Set Savis, Fe-
recides, Orfeu o Pitàgores són al-
guns dels protagonistes del vo-
lum Saviesa grega arcaica, una
exhaustiva edició en català dels pri-
mers intel·lectuals d'Occident.
Durant més de quatre anys, els
professors Jaume Pòrtulas –Premi
Nacional de Literatura el 2009– i
Sergi Grau han viscut acompa-
nyats per la paraula de les prime-
res generacions de pensadors de la
Grècia arcaica, d'entre finals del se-
gle VII fins al primer terç del segle
V, molts d'ells traduïts per prime-

ra vegada al català. En una entre-
vista, Jaume Pòrtulas ha explicat
que han intentat oferir en les 934
pàgines del llibre, publicat per
Adesiara, unes «traduccions fi-
dels, de qualitat literària, en què
aparegui tot el món antic», d'autors
molt diversos, amb ofertes molt di-
ferents, «des del pensament on-
tològic d'extraordinària profun-
ditat de Parmènides a la formida-
ble i potent poètica d'Heràclit».

El singular volum, que el mes
d'abril vinent es presentarà a Ità-
lia durant un congrés a Velia (pà-
tria de Parmènides), també in-
clou per primera vegada a Espanya
alguns dels descobriments en pa-
pir de la segona meitat del segle
XX, que han permès conèixer, per
exemple, fragments de l'obra de
Derveni. Els textos van adreçats a
un lector expert però també a afi-
cionats a la literatura.
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Adesiara publica el volum
«Saviesa grega arcaica»,
dels professors Jaume
Pòrtulas i Sergi Grau 



Els primers intel·lectuals
d’Occident ja es poden
llegir en llengua catalana

Carme Riera. 
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