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Martí Gironell
Qui sóc i per què escric
Martí Gironell i Gamero

Vaig començar a escriure l'estiu del 2002, ara fa deu anys. I ho vaig fer a Bombai. Hi vaig passar un
mes col·laborant amb una ONG índia que treballa amb nens que tenen sida i amb les seves mares,
que són prostitutes. Vaig viure, veure, sentir, conèixer, aprendre tantes coses que no volia que se
m'escapés res del que havia estat testimoni. Per això, cada vespre abans d'anar-me'n a dormir,
escrivia en un diari totes les experiències i sensacions que m'havien sorprès. Quan vaig tornar, tenia
ganes de compartir totes aquelles vivències i parlant parlant amb un amic editor em va oferir la
possibilitat de donar-los forma de llibre. I així va ser com va néixer La ciutat dels somriures. Històries
de supervivència a Bombai, publicat a Cossetània Edicions. Aquella publicació va tenir dos objectius.
Un, posar ordre i, com us deia, compartir-ho amb els lectors. I l'altre, que tots els beneficis de la
venda del llibre se n'anessin cap a Bombai.
Que l'aventura d'escriure i publicar funcionés, em va esperonar a tirar endavant una idea que feia
anys que em rondava pel cap: novel·lar l'època en què a Besalú, el meu poble, es va aixecar el
conegut pont romànic. Sabia que em posava en un terreny espinós, pantanós, desconegut i potser
fins i tot inhòspit. Per què? Perquè hi arribava des d'un àmbit –el periodístic– i d'un sector –el
mediàtic, jo treballava a la ràdio i a la televisió– que no sé per què no estan ni ben vistos ni acceptats
en la literatura. Una realitat que encara ara no entenc però que ja no m'amoïna. Crec que hem de
reivindicar que tothom que tingui una bona història per explicar té dret a escriure-la i compartir-la amb
qui la vulgui conèixer. Sempre que hi hagi un editor disposat a posar-la en circulació...
Total que em vaig capbussar en l'apassionant món de la literatura, un món del qual si quan estudiava
BUP, COU o a la Universitat m'haguessin dit que en formaria part no m'ho hauria cregut mai, perquè,
a mi, llegir i escriure no em deien ben res, al contrari, com que sempre ho havies de fer per força (a
l'escola o a l'institut), li agafaves mania. Per això vaig optar per altres vies de comunicació amb la
gent: la ràdio i després la televisió. El que passa és que en mig de tot plegat va sorgir aquesta
necessitat més íntima d'explicar, de comunicar certes coses que només et dóna l'escriptura. Quan
vaig veure i comprovar que a través de la paraula escrita era capaç de traslladar el lector a espais en
el temps i de fer-li viure i sentir un munt de sensacions que difícilment experimentarien d'una altra
manera, no vaig dubtar gens a continuar abonant aquest terreny. I són els lectors qui m'hi fan sentir
còmode. Són ells també qui amb les seves observacions en els clubs de lectura –trobades
impagables amb els que et llegeixen– modelen i perfilen el teu estil i la teva manera d'escriure.
Per mi escriure és com un ofici en què en cada novel·la procuro fer-ho millor. N'aprenc, i encara que
cada personatge, cada història, em demani una feina diferent, això m'enriqueix per les que han de
venir. En el meu cas, el fet de recuperar moments i personatges de la nostra història m'ha permès
conèixer i aprofundir en el nostre passat comú i posar l'accent, el focus, en homes i dones que amb
la seva trajectòria també han contribuït a forjar el nostre caràcter i el nostre imaginari col·lectiu. Com
que no han tingut cap capítol –i de vegades ni una ratla– als llibre d'història em ve molt de gust
reivindicar-los, defensar-los i sovint donar-los a conèixer al lector a través d'una novel·la. Una
novel·la que suposi una aventura, una descoberta que al mateix temps l'engresqui a continuar
descobrint i llegint. I poder-ho fer és un privilegi. Gràcies a tots els que ho fan possible.
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Text inèdit de l'autor (novembre 2012)

Tast de textos
Text
AUDIO: La venjança del bandoler
El primer capítol de la novel·la, en àudio.
http://www.columnaedicions.cat/docroot/grup62/includes/llibres/fitxers/10458/COLUMNA-LA-VENJA
NCA.mp3
BLOG: Un any a Món Sant Benet
L'autor recull en aquest blog el procés de creació de la novel·la L'últim abat.
http://www.martigironellamonstbenet.com/
WEB: 'Les relíquies'
Primer capítol de L'arqueòleg. Al web de la revista Sàpiens.
http://www.sapiens.cat/ca/notices/2010/11/_les_reliquies__primer_capitol_de_l_arqueoleg__de_mart
i_gironell_548.php
WEB: 'A l’ombra del hammam'
Segon capítol de L'arqueòleg. Al web de la revista Sàpiens.
http://www.sapiens.cat/ca/notices/2010/11/_a_l_ombra_del_hammam__segon_capitol_de_l_arqueol
eg_549.php
WEB: 'L'ermità'
Tercer capítol de L'arqueòleg. Al web de la revista Sàpiens.
http://www.sapiens.cat/ca/notices/2010/11/_l_ermita__tercer_capitol_de_l_arqueoleg_551.php
WEB: Són faves comptades
Columna setmanal de Martí Gironell a El Punt/Avui.
http://www.elpuntavui.cat/articles/mgironell.html
WEB: Gironell a Google books
http://www.google.cat/search?q=inauthor%3A%22mart%C3%AD+gironell%22&btnG=Cerca+llibres&
tbm=bks&tbo=1&hl=ca
WEB: Gironell a WorldCat
http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=Mart%C3%AD+Gironell

Biobibliografia
Biografia
WEB: A la Viquipèdia
Breu biografia, obra i enllaços sobre l'autor al web de l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%AD_Gironell_i_Gamero

Bibliografia
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WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Gironell+Mart%C3%AD&sortdropdown=
-&searchscope=13&searchscope2=13
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search*cat/X?SEARCH=Gironell+Mart%C3%AD&SORT=D&searchscope=23
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C|SGironell+Mart%C3%AD%7CFf%3Afacetfield
s%3Aauthor%3Aauthor%3AAutor%3A%3A|Orightresult?lang=cat&suite=pearl
WEB: Articles de l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Gironell+Mart%C3%AD&f=author&action_search=Cerca&c=Tr
aces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1&of=h
b
WEB: Articles sobre l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Gironell+Mart%C3%AD&f=keyword&action_search=Cerca&c=
Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1&of=
hb

Comentaris sobre l'autor
Crítica
WEB: Web de l'autor
Pàgina de Martí Gironell que inclou fragments de la seva obra, briografia, crítiques i agenda.
http://martigironell.columnaedicions.cat/
PDF: Un monjo reivindicat
Ressenya de Raül Maigí sobre L'arqueòleg. A l'Avui (16/12/2010).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/2010/avui_a2010m12d16p14scultura.pdf
WEB: L'Indiana de Montserrat
Article d'Anna Abella sobre L'arqueòleg. A El Periódico (05/12/2010).
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/cultura-i-espectacles/20101205/lindiana-montserrat/611273.sht
ml
PDF: La història d'un bandit al servei de la producció massiva
Ressenya de Josep Pastells sobre La venjança del bandoler. A Revista de Girona, 252 (gener-febrer
2009).
https://lletra.uoc.eduwww.revistadegirona.cat/recursos/2008/0252_110.pdf

Entrevistes
WEB: Entrevista a Martí Gironell
La revista Sàpiens entrevista l'autor amb motiu de la publicació de L'arqueòleg. Recull també els tres
primers capítols de la novel·la.
http://www.sapiens.cat/ca/notices/2010/11/entrevista_a_marti_gironell_547.php
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L'autor 2.0
A les xarxes
BLOG: Un any a Món Sant Benet
L'autor recull en aquest blog el procés de creació de la novel·la L'últim abat.
http://www.martigironellamonstbenet.com/
TXT: Gironell, a Twitter
https://lletra.uoc.eduhttps://es.twitter.com/martigironell
TXT: Gironell, a Facebook
https://lletra.uoc.eduhttps://www.facebook.com/martigironell
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