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trucar per dir-me que l’havia guanyat 
em van omplir d’alegria, però també 
vaig pensar en com el que va comen-
çar fa aproximadament 25 anys s’ha 
convertit en una professió sòlida”.  

Les amistats traïdes arribarà a les 
llibreries al febrer de la mà d’Enci-
clopèdia Catalana, com ja va passar 
amb la vencedora de l’edició anteri-
or, Digues un desig, de Jordi Cabré. 
Compartir segell no és l’únic punt en 
comú amb la novel·la de Cabré: totes 
dues presenten històries metalite-
ràries, protagonitzades per no-
vel·listes. La novetat de Nel·lo és 
que, a més, hi fa entrar en joc un tra-
ductor. “El Salvador Togores, un ho-
me d’uns 50 anys, marxa a una resi-
dència de traductors de Suïssa per 
passar-hi una temporada –avança–. 
Allà coincideix amb Marcus Bachtel, 
un escriptor que havia sigut molt co-
negut però que fa anys que ha desa-
paregut del mapa. Bachtel havia si-
gut amic íntim dels Togores, sobre-

David Nel·lo no pot explicar gai-
res detalls de l’argument de la no-
vel·la amb què ha guanyat el 60è pre-
mi Sant Jordi de novel·la, dotat amb 
60.000 euros –igual que el Ramon 
Llull– i convocat anualment per 
Òmnium Cultural, entitat que con-
tinua tenint, des de fa més de dos 
anys, el seu president, Jordi Cuixart, 
a la presó. La gala, que es va celebrar 
divendres al vespre al teatre Josep 
Maria de Sagarra de Santa Coloma 
de Gramenet, va tenir –com en les 
dues edicions anteriors– un marcat 
caràcter reivindicatiu, des del títol 
mateix –787 dies i 3 nits a la presó– 
fins a les paraules de Cuixart, que es 
van poder sentir enregistrades des 
de la presó de Lledoners. “No esti-
guem tristos –va dir–. Cap mur po-
dria separar-nos. Quan diem que ho 
tornarem a fer seguim el mestratge 
de Màrius Sampere, un dels grans 
poetes de la nostra terra, que va dir 
que viure és provar-ho infinites ve-
gades”. L’ovació del públic al missat-

!!!! Jordi Nopca

‘Les amistats traïdes’ triomfa en la 69a Nit de Santa Llúcia: el novel·lista i 
traductor David Nel·lo ha convençut el jurat amb la història de la retrobada a 
Suïssa d’un traductor i un autor desaparegut des de fa anys.

ge telefònic de Cuixart va aturar la 
gala durant un parell de minuts. 
També més endavant, quan Paul B. 
Preciado va pujar a recollir el premi 
Joan B. Cendrós, van sonar paraules 
crítiques: “Vull enviar tota la meva 
força a totes les persones que són a 
la presó per motius polítics a Espa-
nya, especialment a Jordi Sànchez i 
Jordi Cuixart, així com als membres 
dels CDR detinguts i acusats i als que 
estan tancats en CIEs pel fet de ser 
migrants. Cal aprofitar els processos 
que heu començat per a la lluita an-
tipatriarcal i antiracista”. 

Una reflexió sobre la creació 
“La meva missió és que les obres que 
escric ens reflecteixin com un mirall 
de l’existència humana, amb les se-
ves grandeses i misèries”, va dir 
Nel·lo durant el discurs de recepció 
del guardó. “El Sant Jordi és un dels 
premis més cobejats de les lletres ca-
talanes –va afegir–, i quan em van 
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" Quid Pro Quo publica 
Gary Snyder, un dels 
últims ‘beatniks’ vius 
" Els tres nous llibres  
de Gustau Muñoz 

llegim

David Nel·lo,  
un premi Sant 
Jordi misteriós

" ‘Frankissstein’, l’última 
novel·la de Jeanette 
Winterson " Un conte  
de la premi Nobel de 
literatura Olga Tokarczuk
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El Carles Riba és el premi 
de poesia més veterà de 
les lletres catalanes, i 
L’espai profund, de Lluís 
Calvo, ha estat el llibre 

que ha convençut el jurat de la 61a 
edició, integrat per Sebastià Alzamo-
ra, Maria Cabrera, Josep M. Fonalle-
ras, Teresa Pascual i Josep Lluch. 
“Aquest 2019 hi havia tres candidats 
molt bons, però el de Calvo s’ha im-
posat –comenta Lluch, que publica-
rà el guanyador a Proa el febrer–. 
L’espai profund és un volum cohe-
rent i cohesionat. Els versos són 
curts i esmolats, plens d’imatges 
il·luminadores i paradoxals”. Nascut 
a Saragossa el 1963, Calvo és autor 
d’una “llarga, fecunda i diversa obra”, 
segons explica l’editor, sobretot de 
poesia, però també de narrativa i as-
saig. Enguany ha publicat L’infiltrat 
(Arcàdia) i Ancestral (Cafè Central / 
Eumo). “Fujo de la repetició d’esque-

mes i estils –diu Calvo–. La majoria 
d’aquests poemes els he escrit entre 
muntanyes, al Pirineu i a la zona de 
l’Annapurna, a l’Himàlaia. M’agrada 
escriure a l’aire lliure”. Si Ancestral 
era un llibre “de poemes llargs, nar-
ratius, amb molta tralla”, que va 
comparar amb el metall extrem, aquí 
hi ha atenció cap “allò petit i minús-
cul, la voluntat de deslliurar-nos 
d’allò superflu”. Entre els temes que 
Calvo destaca del volum hi ha “la lli-
bertat, l’amor i el pas del temps”. “La 
metàfora dels boscos i les muntanyes 
també hi és present, com passava a 
L’infiltrat –recorda–. Podem cercar 
el silenci en un món basat en la ca-
cofonia i el soroll”. Si hi hagués de 
buscar un símil musical, el té clar: 
“És com quan Opeth deixa l’electri-
ficació i fa un disc acústic. Abandono 
la guitarra elèctrica i el pedal de dis-
torsió, tot i que això no vol dir que no 
sigui contundent”.!

Lluís Calvo guanya el 
Carles Riba de poesia
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