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El plaer de llegir 
literatura catalana: 

de Joan Brossa a Tirant lo Blanc, Joan 
F. Mira i Frederic Mistral

Tilbert Dídac Stegmann

Llegir literatura és sovint un plaer seductor. En els anys 
que fa que convisc amb la literatura catalana m‘he 
enamorat d’un munt de textos catalans i aleshores 
n’he volgut comprendre el per què. Els assaigs que re-
uneixo en aquest volum són l’intent de compartir amb 
el lector aquesta passió per descobrir l’engranatge 
de comunicats literaris reeixits. Descobrir per què 
alguns narradors o poetes ens poden empresonar 
tan magníficament en el diàleg al qual ens sotmeten 
i amb el qual ens captiven. La meta de les meves 
investigacions ha estat, doncs, ben simple: descobrir 
el secret de l’atracció literària i també, una mica, el 
secret de la creació.
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Tilbert Dídac Stegmann (Barcelona, 1941) és catedràtic de la 
Goethe-Universität Frankfurt am Main. Ha estat professor a les 
universitats de Erlangen- Nürnberg, de Rennes (Haute Bretagne), 
Berlín, Venècia i Perpinyà, ensenyant literatura catalana i altres li-
teratures romàniques. Ha publicat una trentena de llibres, entre 
ells diccionaris i antologies, i més de 300 articles i contribucions 
sobre literatura, plurilingüisme i temes polítics. Ha fundat l’Asso-
ciació alemanya de catalanística, la Biblioteca Catalana de Frank-
furt i la revista científica Zeitschrift für Katalanistik. Ha organitzat 
les Setmanes Catalanes a Berlín el 1978 i a Karlsruhe el 1983. El 
2014 ha publicat la seva autobiografia Ambaixador de Catalunya 
a Alemanya i n’està enllestint el segon volum. Ha rebut el Premi 
Isidre Bonsoms, la Creu de Sant Jordi, el Guardó Ciemen, el Premi 
Memorial Cendrós, el Premi Batista i Roca, el Premi Internacional 
Ramon Llull i el Premi Pompeu Fabra

1. El llibre analitza la petjada literària que van deixar 
personatges com Brossa, Joanot Martorell i Joan F. 
Mira, entre d'altres.

2. L'autor és una persona molt coneguda tant a 
Catalunya com a Almenya. Ha rebut premis com 
La Creu Sant Jordi, el Premi Internacional Ramon 
Llull i el Premi Pompeu Fabra.

3. És un llibre útil per a tots els públics, perquè 
pot interessar tant a especialistes en literatura 
catalana, com a persones anònimes que vulguin 
conéixer l'imaginari de les lletres catalanes.

Altres títols del autor 



 
calendari

L’obra de Niko es caracteritza pel seu alt esquematisme i la seva depuració, que tot sovint la situen a les portes 
de l’abstracció. A més, l’esforç de síntesi que revela cadascun d’aquests treballs reflecteix tant la gran habilitat 
tècnica de l’artista com la seva lucidesa per tal de discernir quins són els traços justos per destil·lar, de manera 
exquisida i punyent, l’empremta emocional d’aquells que foren veritables referents de l’imaginari col·lectiu del 
segon i el tercer quart del segle xx.

Nicolás Martínez Lage, Niko (la Corunya, 1899 — Lleida, 1981). Popularment conegut amb el sobrenom 
de Niko, Nicolás Martínez Lage va formar part de la generació que va enllaçar la tradició artística lleidatana 
del primer terç del segle xx amb les propostes que es van desenvolupar en temps de postguerra i al llarg 
dels primers temps del franquisme. Malgrat que el seu nom i la seva obra poden resultar relativament cone-
guts en el context lleidatà, cal remarcar que Niko va ser un personatge molt discret, dedicat al dibuix com a 
activitat complementària de la seva ocupació principal, l’exercici de la medicina. 
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lliBre gràfic

Serra Viaplana
Una trajectòria
Carme Serra Viaplana

“Començo una idea, que sempre és molt simple, i cada 
dia hi afegeixo o hi trec alguna cosa. La imatge sofreix 
una alteració o s’estableix una mena de diàleg que, de 
vegades, resulta positiu o, d’altres, per contra, és un 
bunyol.” Així descriu Carme Serra Viaplana el moment 
de l’inici del treball al seu estudi cada matí. “Com si fos 
en diferents fases, vaig passant, i en el procés pictòric 
es van produint més transformacions. I, molts cops, es 
fa difícil d’escoltar el moment en què caldria aturar-se”, 
escriu l’artista en el seu blog. Carme Serra no treballa 
només a cops de cor i empesa únicament per una inspi-
ració passatgera. Ben al contrari, el seu treball de més 
de quaranta anys està presidit pel rigor, l’estudi i una 
exigència implacable. Els principals crítics coincideixen 
a considerar la seva carrera com un llarg procés de ma-
duració poètica construïda a partir de dos fonaments 
sòlids: la reflexió sobre l’espai combinada amb l’ús dels 
colors i l’experimentació de les variacions geomètri-
ques.
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Llibre gràfic

1. El llibre recull, per ordre cronològic, els 
moments pictòris fonamentals de l'artista i 
les interpretacions que en fan cinc experts, 
com el director de la Fundació Miró.

2. Carme Serra és una artista amb més de 40 
anys de trajectòria i ha exposat a tot Europa, 
als Estats Units, a la Xina i al Japó.

3. Havent realitzat més de 100 exposicions, 
Serra ha estat premiada en diversos paísos. 

Altres títols de la col·lecció:
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Carme Serra Viaplana (Barcelona, 1930) va 
rebre una doble formació artística. D’una 
banda, cursà estudis de piano i de teoria de 
la música al Conservatori del Liceu i, de l’al-
tra, fou alumna de l’Escola Universitària Su-
perior de Belles Arts Sant Jordi. Totes dues 

influències la porten a un procés de creació artística sin-
gular de més de quaranta anys i que encara continua. 
Reconeguda en diverses exposicions biennals i amb 
diferents premis a Barcelona, Londres, Amsterdam, 
Nova York, Kioto i altres llocs d’Europa, Amèrica i Àsia, 
la seva obra gràfica se situa en un àmbit en el qual es 
barregen el rigor i la inspiració poètica més tendra i, a 
la vegada, intensament crítica.



 
novel·la juvenil

Train Kids
Dirk reinDharDt 

El Fernando els havia advertit: «de cent persones 
que travessen el riu, només deu poden superar 
Chiapas, tres arriben al nord, a la frontera, i només 
una aconsegueix passar-la». Cinc joves emprenen 
el viatge: Miguel, Fernando, Emilio, Jaz i Ángel. 
Són immigrants il·legals i els esperen més de dos 
mil quilòmetres a través de Mèxic, a dalt de trens 
de càrrega. Arribaran al nord, al seu destí?
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Dirk Reinhardt (1963) viu i treballa a Alema-
nya. Va exercir de periodista fins que el 2009 
publicà la primera novel·la, des d'aleshores es 
dedica exclusivament a la literatura infantil i 
juvenil.  
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     + 13 anyS i tamBé per adultS

9 788499 757742

1. Més de 16.000 exemplars venuts 
en alemany.
2. 6 edicions del llibre en 1 any.
3. Train Kids és el nom que reben els 
50.000 joves i adolescents que cada 
any abandonen el seu país d'origen 
amb l'objectiu d'arribar als Estats Units 
creuant tot Mèxic en tren.

Train Kids ha estat inclòs a la prestigiosa llista 
internacional White Ravens de millors llibres 
infantils i juvenils l'any de la seva publicació 
(2015) i se li ha concedit, entre altres guar-
dons, el premi de la Fundació Friedrich-Gers-
täcker de Braunschweig (Alemanya), distinció 
que s'atorga cada dos anys a l'obra juvenil que 
millor defensi els valors del respecte i de la 
tolerància entre cultures".
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TEl Fernando els havia advertit: «De cent 

persones que travessen el riu, només deu 

poden superar Chiapas, tres arriben al nord, 

a la frontera, i només una aconsegueix 

passar-la.»

Cinc joves emprenen el viatge: Miguel, 

Fernando, Emilio, Jaz i Ángel. Són 

immigrants il·legals i els esperen més 

de dos mil quilòmetres a través de 

Mèxic, viatjant en trens de càrrega. 

Arribaran al nord, al seu destí?

Traducció de  
Montserrat Franquesa Gòdia

«Un tema altament sensible 
explicat de manera convincent. »  
   ACADÈMIA ALEMANYA DEL LLIBRE
                               INFANTIL I JUVENIL 

«Train Kids és un relat emocionant 
sobre refugiats, autèntic i colpidor, 
i no solament per a joves. » 
                                     AMNESTY JOURNAL

«Com en una emocionant road movie, 
la lectura és fascinant des de 
la primera fi ns a l’última pàgina. »
                                  SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 

«Un relat captivador, en què tot el que 
passa és de debò. »
                                   NEUE ZÜRCHER ZEITUNG

4

D
IR

K
 R

EI
N

H
A

R
D

TEl Fernando els havia advertit: «De cent 

persones que travessen el riu, només deu 

poden superar Chiapas, tres arriben al nord, 

a la frontera, i només una aconsegueix 

passar-la.»

Cinc joves emprenen el viatge: Miguel, 

Fernando, Emilio, Jaz i Ángel. Són 

immigrants il·legals i els esperen més 

de dos mil quilòmetres a través de 

Mèxic, viatjant en trens de càrrega. 

Arribaran al nord, al seu destí?

Traducció de  
Montserrat Franquesa Gòdia

«Un tema altament sensible 
explicat de manera convincent. »  
   ACADÈMIA ALEMANYA DEL LLIBRE
                               INFANTIL I JUVENIL 

«Train Kids és un relat emocionant 
sobre refugiats, autèntic i colpidor, 
i no solament per a joves. » 
                                     AMNESTY JOURNAL

«Com en una emocionant road movie, 
la lectura és fascinant des de 
la primera fi ns a l’última pàgina. »
                                  SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 

«Un relat captivador, en què tot el que 
passa és de debò. »
                                   NEUE ZÜRCHER ZEITUNG

4

D
IR

K
 R

EI
N

H
A

R
D

TEl Fernando els havia advertit: «De cent 

persones que travessen el riu, només deu 

poden superar Chiapas, tres arriben al nord, 

a la frontera, i només una aconsegueix 

passar-la.»

Cinc joves emprenen el viatge: Miguel, 

Fernando, Emilio, Jaz i Ángel. Són 

immigrants il·legals i els esperen més 

de dos mil quilòmetres a través de 

Mèxic, viatjant en trens de càrrega. 

Arribaran al nord, al seu destí?

Traducció de  
Montserrat Franquesa Gòdia

«Un tema altament sensible 
explicat de manera convincent. »  
   ACADÈMIA ALEMANYA DEL LLIBRE
                               INFANTIL I JUVENIL 

«Train Kids és un relat emocionant 
sobre refugiats, autèntic i colpidor, 
i no solament per a joves. » 
                                     AMNESTY JOURNAL

«Com en una emocionant road movie, 
la lectura és fascinant des de 
la primera fi ns a l’última pàgina. »
                                  SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 

«Un relat captivador, en què tot el que 
passa és de debò. »
                                   NEUE ZÜRCHER ZEITUNG

4

D
IR

K
 R

EI
N

H
A

R
D

TEl Fernando els havia advertit: «De cent 

persones que travessen el riu, només deu 

poden superar Chiapas, tres arriben al nord, 

a la frontera, i només una aconsegueix 

passar-la.»

Cinc joves emprenen el viatge: Miguel, 

Fernando, Emilio, Jaz i Ángel. Són 

immigrants il·legals i els esperen més 

de dos mil quilòmetres a través de 

Mèxic, viatjant en trens de càrrega. 

Arribaran al nord, al seu destí?

Traducció de  
Montserrat Franquesa Gòdia

«Un tema altament sensible 
explicat de manera convincent. »  
   ACADÈMIA ALEMANYA DEL LLIBRE
                               INFANTIL I JUVENIL 

«Train Kids és un relat emocionant 
sobre refugiats, autèntic i colpidor, 
i no solament per a joves. » 
                                     AMNESTY JOURNAL

«Com en una emocionant road movie, 
la lectura és fascinant des de 
la primera fi ns a l’última pàgina. »
                                  SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 

«Un relat captivador, en què tot el que 
passa és de debò. »
                                   NEUE ZÜRCHER ZEITUNG


