
El festival de la conversa a Das
Núvol  •  original
Aquest dissabte 17 d’agost a les 18h se celebra una nova edició del Das Festival,  al Safareig
del poble de Das, a La Cerdanya. Es tracta del festival de la conversa, on podreu conèixer de
primera mà escriptors com Irene Solà  o Jordi Lara, que enguany han publicat llibres importants.
També riureu amb la monologuista Oye Sherman, que obrirà i tancarà el festival amb el seu
humor irreverent.

Irene Solà | @ Oscar Holloway

El fil conductor d’enguany és la muntanya, ja que tant Irene Solà com Jordi Lara han publicat
dues obres situades al Pirineu. Solà ha meravellat els lectors amb una novel·la sorprenent,
Canto jo i la muntanya balla, que ha guanyat el premi Llibres Anagrama. Com molt bé ha dit
Teresa Costa-Gramunt  a Núvol, és tracta d’una “novel·la coreogràfica en la qual els drames
personals viscuts en el si del món rural en terres frontereres és manifesten amb tota cruesa”.
Rita Rakosnik, en una esplèndida anàlisi publicada a aquí,  Irene Solà coreografia “les
subjectivitats narratives que habiten un tros de terra i cel entre Camprodon i Prats de Molló. Hi
perfila una constel·lació de maneres d’ésser al món, un hàbitat on sempre es pronuncia en
comú i qualsevol intent de monòleg esdevé, per defecte, polifònic”.
Jordi Lara ha recuperat la figura de Lluís Maria Xirinacs, que va decidir morir sol a la muntanya
en un acte de sobirania personal. Amb Sis nits d’agost, Lara ha sabut aclarir les tèrboles
circumstàncies de la seva mort i refundar el mite de Xirinacs, que havia quedat en entredit.
Com ha dit Bernat Puigtobella  aquí,  Sis nits d’agost  és un relat detectivesc, que es construeix
al voltant de la troballa d’un cadàver per arribar a la conclusió que en la mort de Xirinacs no
hi va haver cap acte de violència. Aquells qui vulguin poden participar també al club de lectura
al voltant de Sis nits d’agost que se celebrarà a la Casa del Comú de Das el mateix dissabte
17 d’agost a les 12h. Us hi podeu inscriure enviant un correu a info@nuvol.com

Tant Lara com Solà han sabut connectar amb un català genuí, de fondes arrels en el territori, i
al festival estaran acompanyats per Manel Figuera, filòleg especialitzat en el català
septentrional, especialment el cerdà. Figuera és autor d’un dicconari d’expressions pròpies de
La Cerdanya, que ha tingut una acollida excepcional. Si voleu conèixer més la seva obra,
podeu llegir aquesta entrevista que li vam fer a Núvol.
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Maria Rovira és Oye Sherman

El festival s’obrirà a les 18h al Safareig de Das, al centre del poble, amb l’humorista Maria
Rovira, coneguda com Oye Sherman, que forma part de la nova onada de stand up comedy
catalana sorgida d’El soterrani, col·lectiu de monologuistes irreverents que posen al descobert
les fal·làcies de curs legal i que han donat un nou impuls a l’humor en català. Com ha
assenyalat Clàudia Rius  a Núvol, “semblava que ens havíem quedat estancats a la pantalla i
que a Catalunya no hi havia espai per l’humor en directe, proper a la gent i amb èxit de
públic”. Monologuistes com Oye Sherman, que també coneixeu per les seves col·laboracions a
La tribu  de Catalunya Ràdio o a La Nit dels Òscars  a TV3, han aportat una alenada d’aire
fresc.
Bernat Puigtobella, editor de Núvol, conduirà l’acte. El Das Festival està organitzat per
l’Ajuntament de Das, en col·laboració amb Núvol i Òmnium Cerdanya. En cas de pluja, el
festival se celebraria a la Casa del Comú de Das.
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