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ralls carrollià”, avança un dels 
membres del jurat, David Guzmán. 
Cabré defensa que les novel·les sen-
se ni una mica d’autobiografia no 
existeixen. “El protagonista s’as-
sembla a mi, però no soc jo. Almenys 
jo no he matat ningú”, diu fent bro-
ma l’autor, que subratlla que “al fi-
nal tot és autobiogràfic”. 

Una Barcelona sense patriarcat 
Digues un desig es mou entre dos 
plans geogràfics i temporals: Barce-
lona i Cadaqués, i el present i el 
2026,en una Catalunya que s’ha alli-
bertat del patriarcat i ja ha acabat 
la Sagrada Família. “És una obra que 
opera en diferents capes i que esta-
bleix diàlegs amb les diferents for-
mes de creació”, assenyala Guzmán, 
que destaca “les referències a qua-
dres i a la creació bíblica” i posa èm-

VÍCTOR 
GARCIA TUR, 
GUANYADOR 
DEL MERCÈ 
RODOREDA. 
FRANCESC MELCION

La màxima que diu que a la 
tercera va la vençuda 
s’aplica com un guant a 
Jordi Cabré (Barcelona, 
1974). L’escriptor i advo-

cat va quedar finalista del premi 
Sant Jordi el 2004 amb El virus de la 
tristesa, i el 2010 va tornar-ho a fer 
amb Després de Laura. Enguany Ca-
bré s’ha erigit guanyador de la 59a 
edició del guardó amb una història 
que reflecteix “com la ficció pot des-
trossar la nostra realitat”, explica 
l’escriptor. Ahir al vespre rebia el 
premi a la gala de la Nit de Santa 
Llúcia, que Òmnium Cultural va ce-
lebrar a Sabadell. Digues un desig és 
un joc metaliterari que difumina la 
frontera entre ficció i realitat fins a 
fer-la pràcticament imperceptible. 
“Als escriptors de ficció sempre 
se’ns pregunta quina part de veritat 

!!!! Núria Juanico

L’escriptor construeix una espiral de mentides sobre la identitat a ‘Digues 
un desig’, un ‘thriller’ psicològic que s’endú el guardó més ben dotat de les 
lletres catalanes, que des d’aquest any publica Enciclopèdia Catalana

hi ha als llibres –assenyala Cabré–. 
Hauria de ser al revés: s’hauria de 
demanar als autors de no-ficció qui-
na part és mentida, perquè segur 
que n’hi ha”. 

La història té un punt de partida 
inquietant. “Imagineu-vos que un 
dia qualsevol entreu en una llibreria 
i us trobeu a la pila de novetats una 
autobiografia vostra que ni heu es-
crit ni coneixíeu fins ara”, explica 
l’escriptor. Però el trasbals per al 
protagonista –un escriptor d’èxit– 
no s’acaba aquí, perquè “el que posa 
a l’autobiografia el perjudica molt”, 
ja que parla, segons Cabré, “d’un 
amor inconfessable i perillós”. A 
partir d’aquí, Digues un desig pren 
forma de thriller psicològic per em-
pènyer el lector en un espiral litera-
ri que fa qüestionar-ho tot. “És lite-
ratura enjogassada, un joc de mi-
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" Entrevista a Cristina 
Morales, guanyadora del 
premi Herralde " Núria 
Cadenes escriu sobre la 
Barcelona de 1992

llegim

Premi Sant Jordi 
al joc metaliterari  
de Jordi Cabré

" Maurice Sendak escriu 
una novel·la infantil 
vitalista i lluminosa  
" L’admirable poesia de 
Víctor Català

‘DIGUES UN 
DESIG’ 
CONSTRUEIX 
UN BALL DE 
MÀSCARES 
QUE 
QÜESTIONA 
LA IDEA 
D’IDENTITAT 
INDIVIDUAL

Víctor Garcia Tur, premiat 
per un karaoke de contes

Si en comptes de literatura 
fes música, l’última obra 
de Víctor Garcia Tur (Bar-
celona, 1981) seria fruit 
d’un karaoke amb una 

llista de temes dels seus referents. 
“En comptes d’agafar cançons que 
em motiven molt i cantar-les, he es-
collit contes que m’han impressio-
nat i els he reelaborat”, explica l’es-
criptor. El resultat, aplegat sota el 
títol El país dels cecs, és un recull de 
relats que, alhora, empeny a repen-
sar la idea d’originalitat i que li ha 
valgut el 21è premi Mercè Rodore-
da. “És una reflexió sobre la falsedat 
en la literatura i la idea de tradició”, 
explica una de les membres del ju-
rat, Marina Porras, que destaca que 
el volum “posa el joc al centre de la 
literatura i necessita el lector per 
funcionar”.  

En aquest exercici experimental 
de reelaboració dels referents, l’es-
criptor s’ha inspirat en contes de 
H.G. Wells, Ursula K. Le Guin i John 
Perkins. També hi apareix Moby 

Dick i un Jorge Luis Borges que, a 
través de la imaginació de Garcia 
Tur, pren identitat catalana i es veu 
obligat a fer carrera literària a l’exi-
li des de l’Argentina, on viu la misè-
ria del desarrelament. Les narraci-
ons abasten més de 400 anys des de 
la primera, que se situa a la Xina del 
segle XVII, fins a l’última, situada 
en un futur pròxim en què els viat-
ges en el temps han canviat la mane-
ra de fer literatura.  

L’escriptor parla d’homenatge i 
herència per referir-se a la manera 
com aquests autors i uns altres li han 
servit d’inspiració. “He portat els 
contes cap al meu terreny. M’han 
servit de font literària”, diu Garcia 
Tur. De fet, El país dels cecs ja era el 
títol d’un conte de Wells i ara Garcia 
Tur se l’ha apropiat per titular el re-
cull, que publicarà Proa al febrer. Do-
tat amb 6.000 euros, el premi Mer-
cè Rodoreda ha comptat enguany 
amb un jurat format per Francesco 
Ardolino, Joana Masó, Jordi Mir, 
Clàudia Rius i la mateixa Porras.  

Amb el premi Mercè Rodoreda, 
Garcia Tur afegeix un nou guardó a 
la llista de reconeixements que ha 
aconseguit al llarg de la seva trajec-
tòria literària. L’escriptor va rebre 
el premi Documenta el 2008 amb el 
recull de contes Twistanschauung 
(Empúries, 2009), i el 2015 va ob-
tenir el premi Marian Vayreda amb 
la novel·la Els ocells (Empúries, 
2015). Abans d’ell, el premi Mercè 
Rodoreda ha reconegut escriptors 
com Clara Queraltó, Empar Moli-
ner, Jenn Díaz, Tina Vallès i Neus 
Canyelles, entre d’altres.! 


