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DOS GUANYADORS

Tots els guardonats ahir a Girona, amb els lleidatans Ramon Cardona i Ferran Sáez a la dreta.
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❘ GIRONA ❘ El filòsof, escriptor i 
professor universitari Ferran 
Sáez (la Granja d’Escarp, 1964) 
i l’historiador i arqueòleg Ra-
mon Cardona (Solsona, 1965) 
van posar ahir l’accent lleidatà 
a la gala d’entrega dels premis 
literaris de Girona. Com ja es 
va anunciar al mes de juny pas-
sat, Sáez va guanyar el premi 
d’assaig Carles Rahola per La 
vida aèria, mentre que Car-
dona es va emportar el Miquel 
de Palol de poesia per Tocat i 
enfonsat. Els altres dos grans 
protagonistes de la vetllada 
van ser l’escriptora de Sabadell 
Montse Barderi, guanyadora 
del Prudenci Bertrana amb la 
novel·la La memòria de l’aigua, 
i el terrassenc Lluís Prats, que 
va aconseguir el Ramon Mun-
taner de literatura juvenil amb 

Kambirí.
Unes hores abans de la gala, 

Sáez va explicar a SEGRE que 
“La vida aèria és un dietari, de 
vegades amb data i d’altres no, 
en què ofereixo una determina-
da mirada des de l’aire, des de 
dalt, no en un sentit presump-
tuós o de perspectiva privilegi-
ada, sinó d’algú ja amb una edat 
adulta que es dedica a pensar i a 
escriure”. Una “mirada irònica, 
però no cínica”, que explora la 
comèdia humana fent aflorar 
idees a partir de les mateixes 
vivències, evitant parlar de l’ac-
tualitat, perquè “més enllà de 
l’actualitat hi ha la realitat”. La 
referència a l’aire al títol tam-
bé té a veure amb la passió de 
l’autor, que toca diversos ins-

Premis de Girona amb accent de Lleida
Per l’assaig ‘La vida aèria’, un dietari filosòfic de Ferran Sáez, i el poemari ‘Tocat i enfonsat’, de 
Ramon Cardona || Els guanyadors es van anunciar al juny i avui sortiran els llibres a la venda
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truments. A la música, “l’aire, 
el vent, fa sonar a alguns instru-
ments i, en definitiva, també el 
llatí spirare, bufar, va donar peu 
a la paraula esperit”.

Per la seua part, Cardona va 
revelar que Tocat i enfonsat va 
sorgir arran d’unes excavacions 
arqueològiques en un jaciment 
iber del Penedès. Allà va des-
cobrir “la solitud del bosc” i va 
començar a escriure els versos 
d’aquesta obra. El poemari es 
divideix en paisatges d’obaga, 
que relaciona amb la infantesa; 
“crestes de les muntanyes”, que 
simbolitzen “el lloc on s’arrisca 
més, en l’amor o en les guerres”; 
i “les solanes”, que defineix 
com “un espai més tranquil, 
d’observació”.

PRESIDENT TORRA

L’Auditori de Girona va 

acollir ahir a la nit la gala de 

premis, en un acte presidit 

pel president Torra

n Montse Barderi, la guanya-
dora del Prudenci Bertrana 
de novel·la –obra que com la 
de la resta de premiats sor-
tirà ja avui a la venda–, va 
reivindicar a La memòria de 
l’aigua la importància d’ex-
plicar el paper de la dona tre-
balladora a Catalunya “amb 
la seua pròpia veu” en una 
ficció històrica que narra la 
vida de tres generacions de 
dones des de finals del segle 
XIX. Per la seua part, el gua-
nyador del Ramon Muntaner 
de literatura juvenil, Lluís 

Puig, es va basar en la crisi 
de refugiats per escriure la 
novel·la Kambirí. La histò-
ria parla d’una nena òrfena 
que arriba a Lampedusa (Ità-
lia) i un dels metges que ate-
nen els immigrants decideix 
adoptar-la. D’altra banda, el 
premi Cerverí de millor lle-
tra de cançó en català va ser 
per al tema Sempre és estiu, 
del cantant de música urbana 
Lildami. Finalment, el premi 
Lletra va distingir els pro-
jectes Blue Deep Rhapsody 
i Booktrailers.

La novel·la del Prudenci Bertrana 

reivindica la dona treballadora

FERRAN SÁEZ

Lloc i data de naixement: 
la Granja d’Escarp, 1964.

Dades acadèmiques: doctor 
en Filosofia i professor a la 
Universitat Ramon Llull.

z Assagista, encara que també 
ha publicat novel·les com La nit 
contra tu i fins i tot poesia. Va 
guanyar el premi Josep Vallver-
dú el 1998 amb El crepuscle de 
la democràcia i el Joan Fuster el 
1999 amb Dislocacions. Col·la-
bora setmanalment al diari Ara 
i a Catalunya Ràdio.

RAMON CARDONA

Lloc i data de naixement: 
Solsona, 1965.

Dades acadèmiques: historiador 
i arqueòleg, professor a 
l’institut Pedrolo de Tàrrega.

Política: regidor de 
l’ajuntament de Verdú, on 
resideix des de l’any 2000.

z  Poemaris Quaranta-quatre 
cançons i un poble (2015), Desig 
d’argila (2016) i Ravals d’Europa 
(2019) i el llibre de narrativa Cre-
ta. Entrada al laberint (2017).

El cineasta lleidatà David Casals-Roma 
presenta divendres la seua primera novel·la

LITERATURA ESTRENES

Casals-Roma presentarà la seua obra divendres al Cafè del Teatre.

A.S.C.

❘ LLEIDA ❘ El realitzador, guionis-
ta i director lleidatà de l’Escola 
Catalana de Cinema i Televisió 
(ECCIT), David Casals-Roma, 
aparcarà divendres les càmeres 
cinematogràfiques per presen-
tar a les 19.30 al Cafè del Te-
atre la seua primera novel·la, 
21 días de ira (Terra Trivium), 
un thriller policíac ambientat 
a la ciutat de Lleida que narra 
les indagacions de la inspectora 
Zoe Natan després dels brutals 

assassinats de diversos reclusos 
que acaben de sortir de la presó. 
“Lleida és un protagonista més 
de la novel·la”, va assenyalar 
l’autor a SEGRE, i va afegir que 
“no només l’acció transcorre en 
espais emblemàtics de la ciutat 
com els Camps Elisis, l’Auditori 
o la plaça Sant Joan, sinó que 
fins i tot la boira té un paper 
important”. L’obra li ha costat 
a Casals-Roma nou anys de tre-
ball i s’ha valgut de la seua ex-
periència com a cineasta. “En 

aquest sentit m’he inspirat en 
la filmografia del cineasta Da-
vid Fincher, més concretament 
a les seues pel·lícules Zodiac i 
Seven”, va destacar. Tanmateix, 
aquesta no és la seua primera 
experiència amb la literatura. 
Ja des de petit Casals-Roma es 
va interessar per l’escriptura, 
fins i tot abans que pel cine. De 
fet, l’abril passat va guanyar 
un premi en la sisena edició del 
concurs de poesia Jocs Florals 
de Sant Sadurní d’Anoia.

D.C.


