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Vic
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Segons la mitologia grega, la 
muntanya del Parnàs estava 
consagrada a Apol·lo i a les 
nimfes i era la residència de 
les muses. En aquesta oca-
sió, el Parnàs particular de 
Salvador Giralt (Barcelona, 
1954) ben bé podria situar-
se a dalt de Sant Martí Xic. 
Una excursió fins a aquesta 
emblemàtica ermita del 
Voltreganès ha inspirat la 
segona novel·la d’aquest 
poeta i rapsode, veí de Sant 
Hipòlit des de fa 30 d’anys. 
Una sortida al Parnàs (Edi-
cions Tremendes) es va 
presentar dijous passat al 
vespre a la llibreria Foster & 
Wallace de Vic.

La història està gairebé 
concebuda com un “viatge 
iniciàtic” a partir d’una sor-
tida, el 9 de juliol de 2016, 
que Giralt va compartir amb 
altres membres de la Tertúlia 
de Poesia del Casino de Vic, 
que a la novel·la pren el nom 
de Club Poètic, juntament 

amb la inclassificable Asso-
ciació d’Amics de la Migdi-
ada, “dos col·lectius que no 
s’avindran gaire i es produi-
ran algunes tensions”, avan-
çava en la presentació. Des 
de l’esmorzar de forquilla a 
Can Pairot fins a l’arrossada 
a dalt a Sant Martí, fent mar-
rada fins al gorg Negre i res-
seguint el torrent de l’Infern. 
Una passejada que li permet, 
combinant realitat i ficció, 
ironitzar sobre les trobades 
de poesia –“ara han millorat 
però durant uns anys eren 
molt dures”– o interrogar-se 
sobre la mateixa concepció 
de l’art i la vida. “Durant l’ex-
cursió es va crear un ambient 
molt especial i en van néixer 
algunes converses que gaire-
bé les vaig recollir tal qual”.  
Un relat curt, de només 70 
pàgines, amb una prosa pre-
cisa i carregada d’ironia, que 
li permet incorporar des de la 
llegenda del gorg Negre fins 
a unes divertides disquisici-
ons sobre l’elaboració de l’ar-
ròs. “Una crònica hiperrealis-
ta”, ho va descriure la també 

Una excursió a Sant Martí Xic inspira l’última 
novel·la de Salvador Giralt, veí de Sant Hipòlit

Un ‘Parnàs’  
a Sant Martí Xic

poetessa vigatana Núria 
Armengol, que el va acompa-
nyar en la presentació. “Lite-
ratura de vermut”, va afegir, 
per les referències constants 
a la cuina i al menjar –com 
ja feia també en el seu debut 
com a novel·lista, l’any 2012, 
amb L’entrepà–. “Llegeixes 
el llibre i se t’obre la gana”, 
bromejava Armengol, que va 
destacar la capacitat de l’au-
tor per “adaptar la història al 

paisatge” i, alhora, oferir-lo 
en un format “concentrat, 
com la mateixa poesia”.

Giralt, que havia estudiat 
matemàtiques i teatre, acu-
mula una notable trajectòria 
com a poeta. L’any 2008 va 
guanyar el Premi Punyal de 
Vic amb el poemari Romanço 
de l’Ambròs i del seu tros; i 
el 2018 va recollir part dels 
seus poemes a La font del vi 
(Emboscall).
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Salvador Giralt, dijous el vespre davant la llibreria Foster & Wallace de Vic

Pep Coll presenta 
l’última novel·la  
al Casino de Vic

Vic L’escriptor pallarès Pep 
Coll retorna al món literari 
de Dos taüts negres i dos de 
blancs amb la novel·la L’any 
que va caure la roca (Proa), 
una història situada al poble 
de Malpui a finals del 1975 i 
que ofereix una mirada sobre 
els anys de la transició des 
d’un món rural en transfor-
mació. Coll serà dimecres 
al Casino de Vic, en un acte 
organitzat per la Llibreria 
Anglada de Vic i amb presen-
tació a càrrec del periodista 
d’EL 9 NOU Jordi Vilarrodà.

El COAC enceta un 
cicle de xerrades per 
parlar d’arquitectura

Vic La delegació de Vic del 
COAC enceta aquest dime-
cres un cicle de xerrades 
en línia, “Trobades amb...”, 
que s’allargaran fins a l’1 de 
desembre. La primera anirà 
a càrrec dels arquitectes 
Anna Pont i Jordi Comas, que 
parlaran sobre “Nous espais 
per a l’aprenentatge”, en un 
moment que cal repensar els 
espais que configuren les 
escoles i instituts. Es podrà 
seguir a partir de les 7 de la 
tarda per Microsoft Teams, 
amb inscripció prèvia.

Recordant Miquel Arimany
Josep M. Seró, de Tarragona, guanya l’onzena edició del premi literari que convoca 
l’Ajuntament de les Masies de Roda per recordar aquest escriptor vinculat al poble
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Fotografia de família dels finalistes, autoritats i músics, amb Josep M. Sedó al mig, amb jersei gris, amb la traductora María de Luis a la seva dreta

Les Masies de Roda

Miquel Erra

El tarragoní Josep Maria 
Seró ha estat el guanyador 
de l’onzena edició del Premi 
Miquel Arimany, en la moda-
litat de narrativa, per l’obra 
titulada Pacte sinal·lagmàtic, 
un conte carregat d’humor i 
tocs de ciència-ficció. Aques-
ta era la primera vegada que 
Seró es presentava al concurs 
que des del 2010 convoca 
l’Ajuntament de les Masies 

de Roda, un certamen que 
vol recordar la figura de 
Miquel Arimany, escriptor, 
lexicògraf, dramaturg i assa-
gista barceloní molt vinculat 
al poble i de qui aquest any 
es commemora el centenari 
del seu naixement. 

Economista de professió, 
“escric i llegeixo des de 
petit”, explicava Seró, que fa 
vint anys que va començar 
a presentar-se a certàmens 
literaris i ja ha recollit altres 
premis. La seva obra figurava 

entre les 128 que es van pre-
sentar enguany –cada edició 
s’alternen les modalitats de 
narrativa i poesia–, de les 
quals 15 van ser escollides 
finalistes. Tots ells estaven 
convocats dissabte a l’acte de 
lliurament del guardó, dotat 
amb 1.200 euros. “El jurat ha 
tingut una feina àrdua però 
enriquidora”, assegurava en 
la presentació l’alcalde de les 
Masies, Jordi Vistós. L’acte, 
conduït pel regidor de Cultu-
ra i secretari del jurat, Víctor 

Pallàs, va estar amenitzat 
amb una actuació d’un grup 
de cambra de l’Escola Muni-
cipal de Música Els Faristo-
lets. Com cada any, l’Ajunta-
ment edita el llibre amb les 
15 obres finalistes, que ja es 
va posar a la venda el mateix 
dissabte. “És molt important 
que un poble petit com les 
Masies de Roda faci aquesta 
aposta tan important per la 
cultura”, va voler destacar el 
conseller comarcal adjunt de 
Cultura, Txevi Rovira.

Antologia en 
castellà pel 
seu centenari

Les Masies de Roda
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Coincidint amb el cen-
tenari del naixement de 
Miquel Arimany, l’acte 
de dissabte va servir per 
presentar Aún el mar, 
una antologia bilingüe 
amb 101 poemes de l’au-
tor, traduïts al castellà 
per la poetessa i traduc-
tora María de Luis, filla 
de Calataiud i veïna de 
Cornellà des de fa 30 
anys. Luis va reconèixer 
que inicialment va rebut-
jar la proposta perquè li 
va semblar una poesia 
“massa intrincada”, però 
quan hi va poder apro-
fundir en va descobrir un 
autor carregat de “ten-
dresa, sensibilitat i espi-
ritualitat”. Fins al punt 
que “em vaig acabar ena-
morant de la seva poesia”. 
Els poemes recollits van 
estar escrits entre 1938 
i 1983. L’edició ha anat a 
càrrec de Huerga-Fierro, 
una editorial madrilenya 
especialitzada en autors 
catalans.


