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La segona és la bona
Xevi Sala,
guanyador de
l’última edició del
premi Bertrana de
novel·la, ara fa uns
dies a Girona.
JOAN SABATER

179318-1135978®

Periodista i
director adjunt
d’El Punt Avui,
Xevi Sala s’ha
endut el Prudenci
Bertrana amb la
seva quarta
novel·la, ‘I ens
vam menjar el
món’

a dita diu que la tercera és la bona, però en
el cas d’en Xevi Sala ha estat en la segona
ocasió quan s’ha emportat cap a casa el
prestigiós premi Prudenci Bertrana de novel·la, després que en fos finalista l’any
2010. Xevi Sala, periodista des de fa més
de trenta-cinc anys, primer a El Punt i des
de la fusió a El Punt Avui, es consolida
amb el 49è premi Bertrana com a una de
les veus destacades de la narrativa en català. Una veu preocupada per la desigualtat
social, les injustícies, les lluites perdudes,
però també guanyades. Per aconseguir un
món millor, en definitiva. Una veu que ja
s’ha fet valer com a periodista i que des del
2010 s’obre camí com a escriptor.
De periodista a escriptor. O d’escriptor a
periodista. La línia entre els dos oficis sempre ha estat molt prima. Per això, Sala es reafirmava entre els companys, poc després
de conèixer que seria guardonat amb el
Bertrana, com a periodista, sobretot com a
periodista. El destí i el seu bon ofici d’escriptor, demostrat fins ara en tres altres novel·les, l’han posat, però, al costat d’alguns
dels noms més destacats de les lletres catalanes. De figures com Manuel de Pedrolo,
Avel·lí Artís Gener, Baltasar Porcel, Quim
Monzó, Maria Mercè Marçal, Carme Riera,
Jaume Cabré o Maria Barbal. Tot un honor,
com no es va estar de dir en diferents ocasions el dia dels Bertrana.
Xevi Sala va debutar, de fet, com a escriptor fent de periodista a A l’altre barri,
(CCG Editor, 2003), un llibre denúncia
sobre un dels barris més marginals de Girona, la Font de la Pólvora. A A l’altre barri, Xevi Sala donava veu a persones
d’edats, professions i orígens diversos,
mestresses de casa i venedors ambulants.

Xevi Sala
Xevi Sala (la Bisbal d’Empordà, 1965) és
actualment director adjunt d’El Punt Avui.
Es va iniciar de molt jove en el periodisme
al Punt-Diari dels anys vuitanta. Ha estat
director de Presència i de l’edició gironina
d’El Punt. Ha publicat tres novel·les: Les
causes perdudes (Columna), En la pell
d’un mort (Columna) i Esborraràs les teves petjades (Proa), obra amb la qual va
guanyar el premi Roc Boronat l’any 2014.

Justament, la Font de la Pólvora,
“el pati del darrere de Girona”
com l’anomena Xevi Sala a manera de denúncia, li va servir a
l’autor com a marc de la seva
primera novel·la, Les causes perdudes, amb què el 2010 va estar
a punt de guanyar el Bertrana.
El protagonista d’aquestes “causes perdudes” és un mestre de
Barcelona que, a causa de les seves inclinacions pedòfiles, ha estat destinat a una escola del barri. Poc després apareix morta
una alumna. Una trama que li
va servir a Xevi Sala per indagar
en les”fronteres del mal”.
La seva següent novel·la, En la
pell d’un mort, també desenvolupava una trama en ambients
marginals, amb la ciutat de Salt
com a teló de fons. “Una història de crims i policies”, com va
definir-la, però, amb la vocació
de mostrar la lluita social contra
la injustícia i la crisi econòmica.
Amb Esborraràs les teves petjades Sala va
guanyar el premi Roc Boronat 2014. La
novel·la explora de nou la sovint grisa
frontera entre el bé i el mal a partir de la
història d’un terrorista que es refugia en
un petit poble del Pirineu.
L’obra guanyadora del Bertrana, I ens
vam menjar el món, la podran descobrir
els lectors a partir del mes de novembre.
Xevi Sala ha avançat que la trama comença amb un enterrament i amb un enigma
al voltant de tres elements: una perruca,
un llibre escrit en rus i una bandera dels
Estats Units. Tot un misteri que promet.

