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30 Seconds to Mars
SANT JORDI CLUB (19.00)

L’exitós grup d’emo-rock del 
carismàtic actor Jared Leto 
visita Barcelona per presentar el 
seu últim disc, ‘This is war’.

Ramon Solsona guanya el Sant Jordi 
amb la història d’un vell rondinaire

Un sarcàstic músic d’orquestra de festa  
major protagonitza ‘L’home de la maleta’

L’escriptor pretén descriure amb humor la 
incomprensió davant les noves formes de família

ERNEST ALÓS
BARCELONA

u
n comptable i músic d’en·
velat jubilat i rondinai·
re, una maleta, tres filles 
amb qui no s’entén i a les 

cases de les quals es va alternant com 
a hoste cada mes i un misteri desta·
pat al final. És la fórmula de L’home de 
la maleta, la novel·la amb què Ramon 
Solsona (Barcelona, 1950) va gua·
nyar ahir a la nit el premi Sant Jordi, 
el guardó que situa un llibre entre 
els candidats a triomfar el 23 d’abril 
(com van fer, bon auguri, el premi·
at de l’any passat, Xavier Bosch, mà 
a mà, precisament, amb les Maletes 
perdudes de Jordi Puntí).
 «La literatura no sempre crea per·
sonatges, però aquest llibre ho fa», 
va explicar el portaveu del jurat, 
Àlex Broch. Aquest personatge (del 
qual Solsona es va resistir a donar 
més detalls, ni de la resta de la novel·
la tampoc) es perfila com un proto·
tip del català emprenyat, que reac·
ciona amb sarcasme davant la «per·
plexitat» que sent davant els nous 
models de família que representen 
les seves filles i els seus néts.
 Les descripcions burlesques des 
del punt de vista del protagonista 
–«és una novel·la amb humor però no 
exactament una novel·la d’humor», 
va dir Solsona–, la recuperació del 
món dels músics de barri i el català 
prenormalitzat dels anys 50 que uti·
litza aquest trombonista que encara 
lamenta com els «melenuts» van aca·
bar amb pasdobles i txa·txa·txa, són 
els instruments amb què Solsona as·
pira a aconseguir que aquest mú·
sic «rondinaire, burleta, sorneguer, 
barrut i murri» es converteixi en el 
gran atractiu del seu llibre, que es 
publicarà al mes de febrer.

CARLES RIBA I RODOREDA / El finalista 
del Sant Jordi d’aquest any va resul·
tar ser l’escriptor i advocat Jordi Ca·
bré (Barcelona, 1974), amb Després 
de Laura, una novel·la en què, igual 
que en l’obra del seu oncle Jaume Ca·
bré, la música clàssica juga un paper 
clau. Entre els principals premis lite·
raris de la Nit de Santa Llúcia, la vet·
llada literària anual que organitza 
Òmnium Cultural i que ahir es va ce·
lebrar a Viladecans, el Carles Riba de 
poesia va ser per a Maria Rosa Font 
per Un lloc a l’ombra i el Mercè Rodo·
reda de contes per a Gats al parc, d’Al·
ba Dedeu (Granollers, 1984).Una lli·
cenciada en Medicina que es va pas·

Els premis de la Nit de Santa Llúcia  LLL

sar a la traducció perquè, va dir ahir, 
li interessava més «el que els passava 
als pacients que les seves malalties».

COLM TÓIBÍN I ELS TOROS / Durant la 
Nit de Santa Llúcia, Òmnium Cul·
tural també va entregar altres pre·
mis, com el seu primer guardó a mit·
jans de comunicació (compartit per 
Vilaweb i el documental Adéu, Espa-
nya? de Televisió de Catalunya) i el 
memorial Joan B. Cendrós a l’escrip·
tor irlandès Colm Tóibín per un arti·
cle en el diari The Guardian en el qual 
tractava d’explicar als lectors brità·
nics els motius de la prohibició dels 
toros pel Parlament: segons la se·
va opinió, una «dolça venjança de 
Catalunya» contra Espanya, especi·
alment després de la sentència del 
Tribunal Constitucional sobre l’Es·
tatut.
 Sigui per la crisi, que fa més atrac·
tiva la bossa dels premis, sigui pel 
bon funcionament en el mercat els 
últims dos anys d’alguns dels guar·
dons convocats per Òmnium, o sigui 
pel moment de notorietat de l’en·
titat, el cert és que els cinc princi·
pals premis de la Nit de Santa Llúcia 
han rebut aquest any 201 originals, 
mentre que  l’any passat en van re·
bre 132. H

Els germans petits de la Nit de San·
ta Llúcia ja miren cara a cara els 
Sant Jordi, Rodoreda i Carles Riba. 
Sigui per la vitalitat del llibre in·
fantil i juvenil, sigui perquè aquest 
any els guanyadors representen 
un filó cada cop més productiu en·
tre els escriptors catalans nascuts 
a partir dels anys 60: la literatura 
amb elements fantàstics i referèn·
cies al cine, les sèries, el còmic o la 
novel·la de gènere que podrien re·
presentar en català Albert Sànchez 
Piñol, Marc Pastor, Guillem Sala 
o el Joan·Lluís Lluís d’Aiguafang, i 
Carlos Ruiz Zafón, el Javier Calvo 
de Corona de flores i David Montea·
gudo en castellà.
 Els guanyadors del Joaquim 
Ruyra de literatura juvenil, el pe·
riodista i escriptor Sebastià Roig 

(Figueres, 1965) i l’investigador en 
genètica molecular Salvador Macip 
(Barcelona, 1970), no se senten in·
còmodes en companyia de Sànchez 
Piñol i Pastor. Es declaren «fans de la 
sèrie B i la literatura de gènere» i han 

teriosos senglars) però que els ser·
veix per situar a l’Empordà una 
història amb ressons de Lovecraft, 
zombis, western, els còmics de la 
revista Creepy, les novel·les de Step·
hen King o la pel·lícula El bosque de 
M. Night Shyamalan.
 «La literatura és explicar histò·
ries, i la majoria ens arriben a tra·
vés del món audiovisual. És absurd 
tancar·nos a altres formes de nar·
rar, però tampoc hem  de prostitu·
ir la literatura per convertir·la en 
cine», explica Macip. Ni renunci·
ar a fer·la servir per entrar en qües·
tions amb substància (en aquest 
cas l’autoritat, igual que Sánchez 
Piñol abordava l’alteritat). Tam·
bé és polifacètic el guanyador del 
Folch i Torres de novel·la infantil, 
amb Ludwig i Frank: l’escriptor, mú·
sic (i traductor de Geronimo Stil·
ton) David Nel·lo. H
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Els guanyadors del Joaquim Ruyra de literatura juvenil, Sebastià Roig 
i Salvador Macip, es declaren «fans de la sèrie B i la literatura de gènere»

Ullals a l’Empordà
33 D’esquerra a dreta, Jordi Cabré, Sebastià Roig, Salvador Macip, Ramon Solsona, Alba Dedeu, Maria Rosa Font i David Nel·lo.

JOAN CORTADELLAS

La novel·la fantàstica 
oberta a les influències 
del cine, el còmic i el 
‘pulp’ ja no és una cosa 
estranya en català

escrit a quatre mans Ullals (no, no 
són ullals de vampir), una història 
també per a adults que parteix de la 
notícia d’un brutal campament de 
reeducació descobert a Sant Llorenç 
de la Muga (aquí, envoltat d’uns mis·


