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Camins d’aigua (la segona entrega de la trilogia La llum d’Artús, 
publicada a Barcanova) és l’obra amb què l’escriptor Raimon Portell va 
aconseguir el 2019 el Premio Nacional de literatura infantil i juvenil. 
 
¿Hi ha cap fórmula que asseguri que en l’adolescència els joves 
llegeixin? 
 
Puc dir la meva, que és recomanar que els pares llegeixin amb els fills 
des de petits. Quan són molt petits poden començar amb els àlbums 
il·lustrats, després amb els contes clàssics, i a poc a poc que vagin triant 
junts els llibres que voldran llegir als vespres. I a les llibreries i a les 
biblioteques en trobaran un munt, siguin quines siguin les temàtiques 
que els interessin. Bé, i cal dir que des de les escoles també s’ha fet 
molta feina. 
 
¿És una obsessió acadèmica fer que els adolescents llegeixin? 
 
No. La lectura és la base de la transmissió del coneixement. Si llegeixen i 
entenen el que llegeixen, seran més crítics amb l’entorn. A més, 
adquiriran vocabulari i conceptes que els ajudaran a entendre conceptes 
complexos i, sobretot, els faran pensar millor perquè podran posar nom 
al que els passa. Les paraules ens ajuden a construir el pensament i a 
entendre el món. 
 
L’adolescència és el temps de les grans passions i de vegades pot no 
anar lligada amb la lectura, que necessita temps, solitud i silenci. 
 
És cert que l’adolescència és el temps de molts altres interessos, com 
l’amistat, l’amor, el desamor, el sexe... Però la lectura no ha d’anar 
deslligada de la seva vida. Ha de ser una afició amb la qual s’ho passin 
bé. Si de petits els agradava el joc simbòlic, quan creixen els ha 
d’agradar el món de la ficció. 
 
¿Què representa haver guanyat el Premio Nacional de literatura 
infantil i juvenil? 
 
Tenir temps. El premi em dona temps per escriure. Els pròxims dos o 
tres anys els dedicaré a continuar escrivint. De fet, la trilogia la vaig 
començar el 2015, quan em vaig quedar a l’atur. Mentre tenia feina havia 
escrit unes quantes pàgines, però sempre havia de fer un gran esforç 



quan m’hi tornava a posar. Quedar-me sense feina va ser l’impuls per 
reprendre el fil de manera continuada. I tot plegat havia començat amb 
un conte que explicava a les meves filles quan eren petites. 
 
¿Què recomanaries als joves que vulguin escriure ficció? 
 
Han de crear un món que sigui versemblant, en què els personatges 
puguin avançar. I sobretot que llegeixin i escriguin el que vulguin, 
perquè hem d’acceptar que hi ha joves que tenen interessos que no són 
els clàssics ni els acadèmics. 
 
 
 


