Raül Garrigasait

País barroc
En aquest llibre, el més personal de tots
els que ha escrit, Raü l Garrigasait parla
dels seus llocs, de les tradicions en què
treballa i dels dogmes que defensa.

EL LLIBRE
El país barroc és un lloc on els homes primitius surten a desenterrar el seu món, on el rock de
Califòrnia fa volar adolescents i un àcid els pot fer viatjar molt lluny, on els boscos es van menjant
esglésies a poc a poc o s’alcen per insultar un agent de l’Estat; és un lloc on la memòria individual
es fon amb les pedres i la sang de les generacions passades, on l’avi de noranta anys s’enfila a la
teulada com si res i els fills, en un pis de l’Eixample, dormen en pau. Onze textos d’una rara
intensitat, on la memòria personal i familiar es fon amb un paisatge agrest com la història viscuda.
L’AUTOR
Raül Garrigasait (Solsona, 1979) és escriptor. La seva novel·la Els estranys (2017) va ser distingida
amb el Premi Llibreter, el Premi Òmnium a la Millor Novel·la en Llengua Catalana de l’Any i el Premi
«El Setè Cel». En el camp de l’assaig ha explorat temes com el cosmopolitisme (El gos cosmopolita i
dos espècimens més, 2012), Santiago Rusiñol i l’entrada de la modernitat a Catalunya (El fugitiu que
no se’n va, 2018), la relació entre els clàssics grecollatins i el poder (Els fundadors, 2020) i els perills
i les potencialitats de la ira (La ira, 2020). Movent-se entre la narrativa i la reflexió, ha anat
construint una obra que aprofita elements d’una llarga tradició literària i filosòfica per interrogarse sobre els ídols i els malestars de la modernitat.
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