
Sisa o les ironies
sobre l’atzar

L’APUNT estat i ha esdevingut altres personatges dins la faràn-
dula que ell mateix ha inventat. Miro la caixa dels lli-
bres galàctics i m’entren ganes de dur-la a passejar:
tots dos llibres o només un? O els set llibres, perquè
en realitat en són set entaforats als dos volums de la
caixa esmentada. Em ve la idea que si La Caixa encara
fos La Caixa el podria regalar com feien d’antuvi. ■David Castillo

Del doble volum que acaba de publicar Jaume Sisa a
Anagrama en podríem dir obra completa. Potser seria
més adequat dir-ne obra secreta perquè, malgrat ser
tan conegut, Sisa sempre és a punt de ser redesco-
bert. Algú que viu al replà de casa i apareix amb una
identitat nova, com en una novel·la de Patricia Highs-
mith. Sisa podria ser qualsevol altra cosa. De fet ho ha
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Dilluns passat, Ferran
Sáez Mateu (la Granja
d’Escarp, Segrià,
1964) va coincidir al
Palau de la Generalitat
amb Jordi Savall, du-
rant l’acte d’homenat-
ge al lutier David Bagué
(de qui va fer la lauda-
tio), i en un apart de
l’acte va comentar amb
entusiasme al músic
que havia trobat un lli-
bre del segle XVII que
constituïa tota una no-
vetat dins les seves re-
cerques compartides
sobre música barroca.
“Jo no participo en les
xarxes socials, ni tan
sols tinc whatsapp, i
per mi la gran novetat
és un llibre antic”, va
dir aquest instrumen-
tista i compositor ex-
pert en Michel de Mon-
taigne, del qual ha
adoptat la forma de
l’assaig per redactar el
dietari pel qual ahir va
rebre el premi Carles
Rahola.

La vida aèria és, en
efecte, el contrari d’un
tractat d’actualitat, co-
sa que, per fortuna, ju-
ga a favor de la litera-
tura i el pensament.
“Més enllà de l’actua-
litat, que és la part
comestible del món,
hi ha la realitat, i he
procurat transme-
tre-la tal com la
percebo, des de la
literatura del jo,
amb un gran res-
pecte pel lector,
en tant que ani-
mal en perill
d’extinció”, va
afegir amb sar-
casme. L’es-
criptor, que
col·labora al
diari Ara i a Catalu-
nya Ràdio, creu que ja
dona resposta a la crida
del dia en els seus arti-
cles periodístics, i s’ha
imposat per tant pres-
cindir-ne del tot en el
seu dietari, escrit entre
els anys 2016 i 2018 i

que ha volgut net de to-
ta referència al mo-
ment actual i, en con-

cret, va remar-

car, “al
tema”, en al·lusió a la
situació política de Ca-
talunya.

Sáez va defensar el
dietari com “un gènere,
no lliure, sinó libèr-
rim”, en què no sempre

bodegons com aquest,
en la solitud del bosc”.

D’aquesta “deflagra-
ció”, com l’anomena,
neix Tocat i enfonsat,
el poemari amb què ha
rebut el premi Palol i
que ha estructurat en
tres apartats: els pai-
satges d’obaga, que re-
presenten el món de la
infantesa i la família,
va dir Ramon Cardo-
na, “la lluita per la
llum”; els de carena,
que són els llocs on “ar-
risquem més”, assegu-
ra, com ara l’amor, o la
guerra, i finalment els
de solana, que tenen a
veure amb el pas dels
anys i són més
reflexius.■ E.V.

posa data a les entra-
des i on parla del que li
ve de gust: de llibres, de
música, del paisatge,
del temps, de la fe, de

l’amor, dels amics,
de la grip...
“Com que no tinc
xarxa, visc amb la
sensació d’estar flo-
tant en un lloc que no
té relació amb el món, i
em comunico amb lli-
bres vells i instruments
musicals, cosa que em
sumeix en la perplexi-
tat”, va explicar l’assa-
gista, que va compon-
dre la suite per a flauta
Sicut Dii durant l’es-
criptura d’aquest die-
tari. El títol, de fet, fa
referència als instru-
ments de vent i a l’ori-
gen etimològic de l’ai-
re, que ve del llatí spiri-
tus, va dir, per reforçar
el caràcter especulatiu
del llibre, en què les vi-
vències personals són
motiu, sovint, d’excur-
sos filosòfics.■ E.V.

La part no comestible del món
40è Premi Carles Rahola

olana

Les dues modalitats
del 19è premi Lle-
tra, convocat amb la
UOC, han tingut
com a guanyadors
els projectes Deep
Blue Rhapsody i
Booktrailers. El pri-
mer és una idea ori-
ginal de Maria Far-
ràs i Eulàlia Guarro,
en col·laboració amb
Taller Estampa, que
va enfrontar al festi-
val Kosmopolis una
màquina i el poeta
Josep Pedrals en la
creació de sonets. El
segon, impulsat per
la professora Raquel
Casas, motiva alum-
nes d’ESO per crear
adaptacions de lli-
bres en vídeos de
curta durada. ■ X.C.

Premis a
Deep Blue
Rhapsody i
Booktrailers

Lletra

La cançó Sempre és
estiu, de Lildami, ha
guanyat el 25è pre-
mi Cerverí a la millor
lletra de cançó, coor-
ganitzat amb Cata-
lunya Ràdio, que es
decideix entre un
procés de votació po-
pular i el criteri d’un
jurat d’experts. Lil-
dami i Emotional
Goku, vocalistes del
projecte que com-
pleta el productor
Sr. Chen, van defen-
sar ahir un trap i un
rap creats en català,
poètics, costumis-
tes i positius, i sobre-
tot molt allunyats
dels pitjors estereo-
tips d’aquests gène-
res sobre violència i
sexisme. ■ X.C.

Lildami i el
trap poètic
contra els
estereotips

Cerverí

Per Lluís Prats (Terras-
sa, 1966), guanyador
del premi Ramon Mun-
taner de literatura ju-
venil amb la novel·la
Kambirí (dotat amb
6.000 euros, editat per
Estrella Polar), el gran
drama dels refugiats
que intenten travessar
el Mediterrani deixant-
ho tot pel camí, massa
sovint també les seves
vides, és “una bufetada
moral merescuda a la
nostra societat”. Prats
explica aquest drama
des d’una altra perspec-
tiva, la de “les bones
persones que tenen
molt clara una cosa: als
nàufrags se’ls ajuda”. I
aquestes bones perso-
nes poden ser qualsevol

dels voluntaris de les
ONG que van salvant
nàufrags contra els im-
peratius legals o Pietro
Bartolo, el metge de
Lampedusa –i ara par-
lamentari europeu–
que va ajudar milers
de refugiats arribats
en condicions molt
precàries a l’illa ita-
liana. La història de
Bartolo li va inspirar
a Prats la de Kambi-
rí, una nena africa-
na acabada de néi-
xer que és rescata-
da d’una embar-
cació a Lampedu-
sa, juntament
amb la seva mare mor-
ta i una setantena de
persones. Un metge de-
cideix acollir la nena i

tot el poble l’ajuda a
criar-la, mentre inten-
ten localitzar el seu pa-

re. Prats,

que
és autor de diver-
ses novel·les infantils i
juvenils –a més de lli-

bres d’altres gèneres–,
narra aquesta història
per a uns lectors a par-
tir de 9 o 10 anys, sobre
els quals manifesta el

seu convenciment
que no estan in-
sensibilitzats a la
tragèdia encara
que n’hagin vint ja
moltes imatges ter-
ribles a la televisió.
Per Lluís Prats,

Kambirí transmet,
sobretot, “un missat-
ge d’esperança” sobre
la bona gent que ajuda
els altres, al marge del
que diguin els governs.
“Necessitem bones per-
sones”, conclou l’autor,
amb un convenciment
encomanadís. ■ XAVIER

CASTILLÓN

Novel·la de bones persones
34è premi Ramon Muntaner


