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Joan Jordi Miralles (Osca, 1979)
va explicar ahir en la presentació
de la novel·la Aglutinació (Edi-
cions 62) que l’obra que va obtenir
recentment el 39è Premi Joanot
Martorell de Narrativa de Gandia
parteix d’una experiència perso-
nal viscuda a Londres fa quinze
anys quan hi va anar a guanyar-se
la vida. No obstant això, l’autor,
que va viure durant força anys a
Manresa, va voler deixar ben clar
que no és una autoficció, sinó un
llibre sobre la gent que fuig per di-
ferents motius, com per exemple
«traumes que han viscut o porca-
des que han comès» i, en aquest
cas, arriben a Londres, «una ciutat
enorme i salvatge, que té les seves
lleis que consisteixen a no tenir
cap mena de llei».

AAglutinació, un home arriba
a Londres carregant un misteri i
un immens sentiment de culpa
del qual només pot desempalle-
gar-se gràcies a les accions quoti-
dianes de subsistència i adapta-
ció. Miralles va indicar que en
aquesta experiència a Londres de
buscar com guanyar-se la vida un
es pot trobar «bastant desempa-
rat», però «la recompensa és que
un pot experimentar i viure una
sèrie d’experiències límit. Em va
cridar l’atenció aquestes persones
que confessaven què els havia
passat i per què eren allà».

En aquest sentit, l’escriptor va
manifestar que la novel·la parla
d’un personatge que arriba a Lon-
dres i es troba immers en «un se-
guit d’experiències límit i hila-
rants amb un pes emocional que
carrega, que és el motiu pel qual
va a Londres». L’autor va explicar

que és un llibre que ha anat rees-
crivint al llarg dels anys (la prime-
ra versió la va arrencar el 2003) i
va afegir que el temps l’ha ajudat
a donar-li el to adequat. La prime-
ra versió tenia 500 pàgines i ara
s’ha reduït fins a 169. 

«Ha valgut la pena anar reescri-
vint el llibre, que no he abandonat
mai perquè sempre hi he cregut i
forma part d’un període força vis-
ceral i potent que ha deixat petja
de la meva vida». La novel·la està
escrita en segona persona, on
l’autor guia per les aventures i des-
ventures d’un home perdut que
necessita urgentment redimir-se,
imposant-se feines miserables,
refugiant-se en l’alcohol, la violèn-

cia i el sexe, tot plegat mentre
arrossega un enigma que el lector
només podrà desxifrar a les darre-
res pàgines. Miralles va assenyalar
que el protagonista és algú que
porta un pes que fa que el seu
punt de vista estigui afectat per
això i fa que la visió que tingui de

les coses sigui extrema.
Fins ara, Joan Jordi Miralles ha

publicat les novel·les L’Altíssim
(premi Andròmina, Tres i Quatre,
2005), L’úter de la balena (premi
Vila de Lloseta, Moll, 2010) i Una
dona meravellosa(LaBreu, 2014),
a més del volum de relats llargs La
intimitat de les bèsties (premi Ma-
rian Vayreda, Empúries, 2017).
Les seves narracions han partici-
pat en antologies, entre elles
Punts de Fuga (Males Herbes,
2015) i Sangassa (AdiA, 2017). En
teatre, ha publicat les obres Això
és Àustria (premi de Teatre Medi-
terrani Pare Colom, Lleonard
Muntaner, 2012) i Els nens feliços
(Males Herbes, 2016).
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Joan Jordi Miralles busseja en una estada
a Londres en la novel·la «Aglutinació»
L’autor vinculat a Manresa parteix d’una experiència personal en l’obra vencedora del Joanot Martorell
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Joan Jordi Miralles va anar a la capital anglesa fa quinze anys per guanyar-se la vida
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LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO
Estats Units, 2017. Drama. 116 min. Di-
recció: Steven Spielberg. Guió: Liz Hannah i
Josh Singer. Intèrprets: Meryl Streep (Kay
Graham), Tom Hanks (Ben Bradlee), Sarah
Paulson (Tony Bradlee), Bob Odenkirk (Ben
Bagdikian), Tracy Letts (Fritz Beebe), Brad-
ley Whitford (Arthur Parsons), Bruce Green-
wood (Robert McNamara) i Matthew Rhys
(Daniel Ellsberg). Pantalles: Bages Centre
(Manresa) i Multicines (Abrera).

El 1971 succeí als Estats Units
un dels esdeveniments més
transcendents de la seva

història moderna. La lluita valen-
ta d’un seguit de diaris va aconse-
guir la publicació d’uns docu-
ments secrets que evidenciaven
que el govern  havia enganyat du-
rant anys  l’opinió púbica sobre
afers tan delicats com la guerra del
Vietnam. Los archivos del Pentá-
gono reconstrueix aquest episodi
històric i se centra en l’activitat del
The Washington Post.

El film recull l’admirable (i arris-
cat) compromís assumit per la
seva directora, la llegendària Kathy
Graham (encarnada prodigiosa-
ment per l’immarcescible Meryl
Streep), que desafià el poder de
Nixon perquè el poble pogués co-
nèixer la veritat. Steven Spielberg
ha construït un thriller polític que
s’emmiralla en la millor tradició
del cinema liberal nord-americà
i s’inspira en el clàssic Todos los
hombres del presidente (Pakula,
1976),  també protagonitzat pel
The Washington Post.

L’autor de Tiburón (un cineasta
tan prolífic com tremendament
desigual) exhibeix el seu millor
pols narratiu i ens captiva amb
una intriga tan emocionant, en-
cara que ja sapiguem la conclusió,
com impecable. No es casual que
Los archivos del Pentágono apa-
regui en aquest moment. La seva
defensa aferrissada de la llibertat
d’expressió com un dels pilars de
la democràcia  ressona oportu-
nament en un període crític en
què Trump està lliurant una guerra
brutal a la premsa estatunidenca.
Spielberg no és, evidentment, Ken
Loach (no hi esperem, doncs,
contundència ideològica), però
l’al·legat és necessari i convincent
i té abast universal i intemporal:
els drets individuals i col·lectius
segueixen estant en perill en qual-
sevol indret.
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Jordi Bordas

La Fira Mediterrània de Manre-
sa ha obert la convocatòria del 3r
Premi Teresa Rebull al millor pro-
jecte de producció musical en cul-
tura popular i tradicional. La pro-
posta guanyadora s’estrenarà en
el marc del certamen, que viurà la
21a edició entre el 4 i el 7 d’octubre
d’aquest any. Els anteriors vence-
dors van ser els projectes Càntut,
de Carles Belda i Carles Sanjosé, i

CarMenKa, de Maika Makovski.
El premi està dotat amb 5.000

euros, que s’hauran d’invertir ín-
tegrament en la producció del
projecte premiat i en l’estada de
creació oferta per l’Espai Marfà i
la Fundació Casa de la Música del
Gironès. La recepció de propostes
-que han de ser inèdites- es tan-
carà el dia 16 de març a les 3 de la
tarda. Posteriorment, un jurat de-
cidirà el nom del guanyador.
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La Fira Mediterrània convoca
el 3r Premi Teresa Rebull

La Welcome Talent Society de
Barcelona va inaugurar ahir l’ex-
posició «La llum de Barcelona. Un
passeig pel nostre talent», que
acull el jardí del Palau Robert de
Barcelona fins al 22 de febrer. La
mostra repassa els referents ac-
tuals del talent català amb els prin-
cipals exponents de la creativitat,
l’enginy i l’emprenedoria amb un
recull històric d’una trentena de

disciplines de les arts i les ciències.
De Ramon Llull al Tricicle i de

Verdaguer a Anna Veiga, es fa un
viatge per tot allò que els catalans
han «aportat» a la humanitat amb
personatges que han marcat èpo-
ques i generacions per haver de-
senvolupat el planeta, la cultura i
el benestar. L’entitat posarà en
marxa un web perquè els ciuta-
dans facin propostes de noms que
han quedat fora.
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Una exposició al Palau Robert
reivindica la creativitat del país

REALITAT I FICCIÓNo és un exercici autobiogràfic, però el temps que va viure a Londres va deixar un pòsit en la
vida de Miralles que ara es plasma en una novel·la dedicada a la gent que ha viscut un trauma o ha estat perjudicada


