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«L’acollida del llibre
fins ara ha sigut
realment
espectacular»

«Em van proposar
novel·les de l’assassí
de Wanninkhof i
el de la ballesta»

SANTJORDI2012NOVETATSDELLEIDA

La dona veloç. Imma
Monsó.

Editorial: Planeta.

❚ Amb aquesta reflexió
moral sobre com és ne-
cessari viure la vida i la
tirania de la immedia-
tesa, la lleidatana Im-
ma Monsó va guanyar
l’edició passada del
Premi Ramon Llull.

Uns 4.000 folis de sumari; 10
llibretes d’apunts de les més de
60 visites a la presó per con-
versar amb Santiago Mainar;
10.000 pàgines de transcripci-
ons i entrevistes (unes 200 amb
la seua germana Marisa); les
publicacions de tots els diaris
d’Espanya durant tres anys i
més de 1.000 webs descarre-
gats.Aquests són els freds nú-
meros que documenten una
novel·la en què a través d’un
assassinat real a sang freda, el
periodista i productor Carles
Porta (Vila-sana, 1963) posa el
focus en la tendresa i la histò-
ria d’amor fraternal de Mari-
sa, la germana de Santiago Mai-
nar, acusat (i condemnat) de
matar l’alcalde de Fago Miguel
Grima.Una història que va me-
rèixer el premi Huertas Clave-
ria, i de la qual des del mes de
febrer La Campana ha publi-
cat dos edicions en català i ja
l’ha traduït al castellà.Apun-
ta com un dels èxits d’aquest
Sant Jordi.
Ja han passat dos mesos des
de la publicació, quines reacci-
ons ha suscitat la novel·la?
Ha sigut realment espectacu-
lar. En algunes llistes que s’han
publicat els últims dies, s’ha si-

tuat entre els cinc primers i les
crítiques són bones. Hi ha gent
que t’explica que quan ha co-
mençat no ha pogut parar de
llegir-lo, altres que et confes-
sen que han plorat, que fins i
tot hi ha els que no llegeixen
mai i se l’han ventilat en dos
dies.
Alguna de curiosa?
Bé... s’han posat en contacte
amb mi des de l’entorn d’An-
drés Rabadán [l’assassí de la
ballesta] i de RocíoWanninkhof
[la jove de Mijas assassinada el
1999, el judici per assassinat
de la qual es va convertir en un
culebró en tots els mitjans de
comunicació].
Els novel·larà?
No. De moment estic immers
de ple en altres projectes i m’hi
he de dedicar.
De tota manera, demostra que
la traducció a la resta d’Es-
panya està funcionant molt
bé.
Crec que sí. La gent entén que
es tracta d’una altra visió del
que hi ha al voltant d’un crim
i em consta que també aAra-
gó està funcionant.A Tor [la se-
ua exitosa novel·la sobre el
crim de la muntanya deTor] hi
havia odi i a Fago, amor.Aquí

m’ha atret la història d’amor
d’una germana cap al seu ger-
mà, de qui un dia li diuen que
és un assassí. Malgrat tot ple-
gat, ella decideix que continua
estimant-lo.
Sap si Mainar l’ha llegit?
L’hi he enviat, però no sé si se
l’ha llegit. Ell ara viu al seu
món, i d’un temps ençà no rep

visites a la presó. Realment és
un tipus de novel·la.A la no-
vel·la és un heroi, a la vida re-
al, un assassí. És una mica
com L’estranger, d’Albert Ca-
mus.
Per què va decidir escriure el
llibre?
No van ser fins tres anys des-
prés dels fets. Hi havia moltes

incongruències en el procés,
tant de policies, jutges, advo-
cats i periodistes.A més, en la
sentència pot llegir-se que va
cometre el crim “sol o en com-
panyia d’altres”. No dic que no
ho fes, però les proves no són
concloents.A Fago, tothom té
clar que l’autèntic assassí es-
tà lliure.

«A Fago, tothom té clar que
l’assassí està lliure»

Carles Porta
❘ ESCRIPTOR, PRODUCTOR AUDIOVISUAL I PERIODISTA ❘

Porta es va fixar en l’amor fraternal de Marisa, germana de Mainar, condemnat per matar l’alcalde de Fago,
per escriure la novel·la que li ha merescut el premi Huertas Claveria i que aspira a triomfar aquest Sant Jordi

Mossegar la poma.
Francesc Serés.

Editorial:Quaderns
Crema.

❚ L’escriptor de Saidí re-
copila 37 relats d’amor
i desamor protagonit-
zats per parelles de to-
tes les edats. El primer,
una original història
d’Adam i Eva.

L’última badia. Eduard
Roure.

Editorial: Pagès Editors.

❚ Eduard Roure crea
una xarxa de personat-
ges amb històries dife-
rents, encara que totes
tenen algú en comú:
un antropòleg català.
Va guanyar el Premi
Lleida 2006.

Quirat imig.M. Dolors
Millat.

Editorial: Edicions de
1984.

❚ L’autora de Sort ir-
romp en la narrativa
amb una novel·la, amb
tocs fantàstics, sobre la
història d’Alícia, una
dona madura i la seua
recerca interior.

A fer punyetes! Llorenç
Capdevila.

Editorial: Barcanova.

❚ L’Eduard és un jove a
qui li agrada estar amb
els amics al bar, on es-
colten música i parlen.
Però descobreix un al-
tre grup que viu al lí-
mit, entre drogues i vi-
olència.

La plana salvatge.Vol.
2. Felip Gallart.

Editorial:DeParís
Edicions.

❚ Obra centrada en els
anys de la segona
guerra carlina, la vio-
lència i la misèria de
l’època i figures com la
del sacerdot d’Almatret
Josep Castel.

L’escala del dolor.
Albert Villaró.

Editorial: Columna.

❚ El policia Andreu Boix
es veu immers en la vi-
sita a Andorra de
Sarkozy i la seua espo-
sa, Carla Bruni. S’hi afe-
geix un assassinat i la
celebració de la Setma-
na de l’Isard.

Memorias de la
salamandra. Rosario
Curiel.

Editorial: Ediciones de
la Discreta.

❚ Finalista al Nadal
2006, l’obra aborda, so-
bretot, les diferents for-
mes de supervivència
que adopten les perso-
nes.

Rosendo Manrique
Resaltado


