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tot del pare, que ja és mort”. La tro-
bada entre els dos homes de lletres 
acabarà desembocant en la revela-
ció, per part de Bachtel, dels detalls 
de la seva fugida, i també en l’expli-
cació de per què va perdre el contac-
te amb la família Togores.  

“A l’hora d’escriure una novel·la és 
important, a més de l’argument, sa-
ber on passa i quan –comenta l’au-
tor–. Pel que fa al lloc, tinc tendència 
a fugir de casa nostra, no sé si m’hi 
ofego, però és així”. Alguns dels esce-
naris recents de la narrativa de Nel·lo 
són Itàlia i Suècia: a Melissa & Nico-

le, que va guanyar el Prudenci Bertra-
na el 2017, enviava els personatges a 
la diminuta i bergmaniana illa de 
Fårö. “Encara que l’acció transcorri 
durant el present, en el relat de Bach-
tel hi ha dos moments importants 
–explica–. El primer és la nit del 23 de 
febrer del 1981, quan hi va haver l’in-
tent de cop d’estat de Tejero. El segon 
és una dècada més tard, el 1992, l’any 
que Barcelona va ser ciutat olímpica”. 
Nel·lo no veu que la seva sigui “una 
novel·la política”, però “els protago-
nistes no viuen en una bombolla, el 
rerefons històric els afecta”.  

“És una novel·la on apareixen els 
mecanismes de creació de l’escrip-
tor, on s’aborda la traducció com a 
acte creatiu i amb una trama que 
gestiona molt bé el suspens, que no 
només manté la tensió narrativa si-
nó que la fa anar en augment fins al 
final”, defensa el periodista David 
Guzmán en nom del jurat, que tam-
bé estava integrat per Míriam Cano, 
Ferran Gadea, Maria Campillo i Fe 
Fernández. Sense haver-la pogut 
llegir encara, fa l’efecte que Nel·lo hi 
fa lluitar les seves dues meitats pro-
fessionals, la del traductor que s’ha 

ocupat de les populars sèries Gero-
nimo Stilton i Diaris del Greg i la de 
l’escriptor prolífic que ha publicat 
més de 40 novel·les des que va pu-
blicar Els menjabrossa el 1995. “Els 
traductors estem carregats d’obses-
sions i petites manies, però el fet de 
conviure amb les paraules cada dia 
t’acaba esmolant la llengua –diu–. 
L’escriptor del llibre és, més aviat, 
egocèntric. Bachtel se sobredimen-
siona constantment. Llegint la no-
vel·la veureu que a vegades per 
aconseguir l’èxit literari cal pagar 
un preu molt alt”.!

“NO 
ESTIGUEM 
TRISTOS. 
CAP MUR 
PODRIA 
SEPARAR-
NOS”, VA DIR 
CUIXART

Al seu perfil de Twitter 
–força actiu des de fa 
uns mesos–, Carlota 
Gurt es defineix així: 
“Tradueixo novel·les, 

sobretitulo teatre, escric, llegeixo. 
Dona de ningú, mare de tres, filla in-
termitent. Somnis: ser omnisapi-
ent, riure massa cada dia, brotar”. 
Amb Cavalcarem tota la nit, que pu-
blicarà Proa al febrer, Gurt ha gua-
nyat el 22è premi Mercè Rodoreda, 
dotat amb 6.000 euros. “Treballo la 
llengua cada dia professionalment, 
em guanyo la vida amb les paraules, 
fent anar la sintaxi i la llengua –ex-
plica l’autora, que va néixer a Barce-
lona el 1976–. He escrit aquests con-
tes durant l’últim any i mig, tot i que 
n’hi deu haver algun d’anterior. 
Tots escrivim sobre nosaltres ma-
teixos, encara que jo no ho faci des 
d’un punt de vista autobiogràfic, o 
no només així. Si escric un conte so-
bre un home gran també puc ser jo, 
d’alguna manera, no a través d’ell en 
concret, sinó de la seva psicologia”.  

El títol del llibre prové d’un po-
ema de Rilke. “No ho volia dir per no 
sonar pedant –admet Gurt–. Si em 
demaneu per les influències no sa-
bria gaire què dir, perquè per exem-
ple m’agraden molt els contes de 
Julio Cortázar, però no diria que 
aquest llibre sigui gens cortazarià”. 

El debut de Carlota Gurt mereix el Rodoreda
Cavalcarem tota la nit inclou una 
dotzena de narracions ambientades 
en escenaris propers, “més rurals 
que urbans”, i sense “gaires mar-
ques temporals, per intentar trans-
cendir el present estricte”.  

Pel que fa a l’estil del llibre, i en-
cara que l’autora creu que no és la 
millor per definir-lo, el descriu així: 
“La prosa que el lector hi trobarà és 
més aviat fresca i viva, i hi ha una 
presència important de metàfores, 
que sovint travessen tot un conte 
sencer”. La periodista Clàudia Rius, 
en nom del jurat, n’ha destacat “la 
profunditat psicològica dels perso-
natges i la gran capacitat descripti-
va dels entorns”. “Jo n’hi havia dit 
Murs de contenció, durant un temps, 
a aquest llibre, però he acabat can-
viant d’idea –explica Gurt, que úl-
timament ha traduït llibres de Peter 
Handke, Nino Haratischwili i Caro-
la Rackete–. Tots tenim a dins una 
espècie de murs de contenció que 
estan sotmesos a una tensió i tre-
molen... fins que, de vegades, es 
trenquen”.!

El premi a obres per a lectors més joves de 
la nit de Santa Llúcia és el Folch i Tor-
res, dotat amb 6.000 euros, que publica-
rà La Galera al març. Estimat monstre, 
de Lluís Prats, ha sigut l’obra guanyado-

ra de la 57a edició. “És la història d’amistat entre un 
nen poruc i un noi afectat per gegantisme que viu en 
un casalot ruïnós –diu l’autor–. Per a la gent del po-
ble, el Gabriel és un monstre, però l’Abel hi desco-
brirà moltes coses bones. Amb el llibre volia expli-
car que la bellesa no es troba en l’exterior sinó dins 
de nosaltres. Entre els referents que hi poso en joc 
hi ha Matar un rossinyol, de Harper Lee, i La prince-
sa promesa, de William Goldman”. Nascuts per ser 
breus, de Toni Mata, ha rebut el premi Joaquim 
Ruyra de narrativa juvenil, que també publicarà La 
Galera. “Hi presento un món distòpic, on les desi-
gualtats entre rics i pobres són cada cop més grans 
–afirma–. Un grup de joves volen revoltar-se contra 
l’ordre social que els reprimeix”. El palmarès de la 
Nit de Santa Llúcia s’ha tancat reconeixent els in-
formatius de Betevé amb el premi Muriel Casals de 
Comunicació i premiant l’article Hors les murs, de 
Paul B. Preciado, amb el Joan B. Cendrós.

Lluís Prats i Toni 
Mata, triomfadors en 
llibre infantil i juvenil
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Nel·lo, el prolífic

L’atzar ha volgut que Da-
vid Nel·lo guanyés el 
60è premi Sant Jordi 

del 2019 poc després de bufar 
seixanta espelmes. Les amistats 
traïdes s’afegeix a les més de 
quaranta novel·les que ha pu-
blicat des que va debutar el 
1995 amb Els menjabrossa, que 
es va emportar el premi Vaixell 
de Vapor. Nel·lo, que compagi-
na l’escriptura amb la traduc-
ció, ha sovintejat més la narra-
tiva infantil i juvenil –amb lli-
bres com Ludwig i Frank (pre-
mi Folch i Torres 2011) i La 
nova vida del senyor Rutin (pre-
mi Edebé 2014)–, però també 
ha tingut fortuna pel que fa als 
lectors adults, amb novel·les 
com La geografia de les veus 
(premi Andròmina 2007), El 
meu cor cap a tu sempre (premi 
Marian Vayreda 2009) i Melis-
sa & Nicole (premi Prudenci 
Bertrana 2017). Aquesta última 
estava ambientada a l’illa sueca 
de Fårö i explicava la història de 
dues noies que es reconeixien 
com a bessones, inici d’un intri-
gant drama familiar.!


