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Biografia i obra:  

Irene Solà neix a Malla, petit poble de la comarca 
d’Osona, el 1990. Llicenciada en Belles Arts per la 
Universitat de Barcelona i Màster en Literatura, Cine 

i Cultura per la Universitat de Sussex. 

Aquesta poetessa, narradora i artista ha estat 
premiada des de 2004 en diversos certàmens, entre els quals destaquen la 
publicació del conte “ L’Ahir es diu Júlia, i l’endemà també” del recull Aprenents 

i altres contes, accèssit al XXVI Premi Antoni Bofarull de narrativa. El 2012 va 

guanyar el 48è Premi de Poesia  Amadeu Oller per a poetes inèdits amb l’obra 
Bèstia; ha estat traduït a l’anglès i l’italià.  El 2017 va rebre el Premi Documenta  
de narrativa amb el llibre Els dics. El 2019 va obtenir el Premi Llibres Anagrama 

de Novel·la en català amb l’obra Canto jo i la muntanya balla i el 2020 li donen 

el Premi de Literatura de la Unió Europea per la mateixa obra; també el 2020 rep 
el Premi Càlamo en la categoria “Otra Mirada”. Ha estat traduïda al castellà, italià 
l’hongarès, el croat i el macedònic i apareixerà també,  entre d’altres, en 
anglès, francès, neerlandès i turc. 

 
Ha estat escriptora resident  de Alan Cheuse International Writers Center de la 
Universitat George Mason (Virginia) i ha participat en el programa Writers  Art 
Omi-Ledig House (N York). 

Com a artista visual, els seus textos i les seves obres s’han exposat i llegit al 
CCCB, a la Whitechapel Gallery i al Jerwood Arts Centre (Londres), al Bòlit 
de Girona o al Festival Poesia i +, entre d’altres. Col·labora regularment a la 
publicació La Llança i a la Vanguardia. 
Recentment s’ha estrenat al Teatre Biblioteca de Catalunya l’adaptació teatral 

de l’obra amb dramatúrgia de Clàudia Cedó i música de Judit Nedderman.  

 

 



 

 

PARLEM DE L’OBRA:  

Canto jo i la muntanya balla és una coreografia de veus 

i personatges que ressonen a la muntanya entre 
Camprodon i Prats de Molló. Una novel·la coral que 
comença amb el monòleg dels núvols que envien el 
llamp que mata al Domènec i acaba amb el diàleg de la 
Mia i en Jaume. Dos trets d’atzar —un en forma de 

llampa, l’altre de bala— dues morts tràgiques  són 
narrades en tota la seva cruesa, però també amb tota la 
naturalitat. És el cicle de la vida el que ens parla a través dels humans, els 
animals, els núvols i les trompetes de la mort. Les bruixes o dones d’aigua i els 
morts semblen ser les úniques presències constants en un lloc on tot és 

temporal, fins i tot la muntanya mateixa, com ens explica l’aürt. Com diu la 
Palomita, “germana petita de l’Hilati, parafresajant Heràclit: 

“Me baño todos los dies, y el agua es distinta cada dia” 

  Aquest podria ser un exemple de com la llengua de Canto jo i la muntanya 

balla s’adapta a cada personatge, donant a cadascú una veu pròpia que 

l’identifica. I de com, sovint, en les frases més aparentment senzilles s’amaga 
una saviesa de segles, com la de les dones d’aigua. Ressonen ecos de Mercè 

Rodoreda i Victor Català en aquesta muntanya de Irene Solà. La llengua 
tractada amb cura i respecte, amb un llenguatge preciós que ens sotraga i no 
ens deixa mai  indiferents. Els personatges femenins complexos, els homes 
aparentment forts, la guerra, la solitud, la mort, la vida, els avantpassats, la 
natura... 

 La nostra autora aconsegueix una unitat narrativa  que semblaria impossible, 
tenint en compte la multiplicitat de narradors  (n’hia ha 18 i cap repeteix ). 

Una obra coral, simfònica , per sentir cantar i ballar tot allò que ens envolta. 

 

 

 


