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Dies d'agost
Notes i dies de terres properes
Susanna Rafart i Corominas

En el teu nom, una gota repica amb insistència en una antiga banyera de
ferro. Cau monòtona i continuada, filtrant la seva transparència en la marca de
l'esmalt, tot escates i bronze. Blancs que es perden. Hi havia veus? De quins
jardins venien? Fa temps que n'han marxat, però el degoteig persisteix contra
l'olor dels geranis de la galeria del fons de la casa, ara abandonats.
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Susanna Rafart i Corominas
Neix a Ripoll (el Ripollès) l'any 1962. Cursa els estudis universitaris de
Filologia Hispànica i Filologia Catalana a la Universitat Autònoma de
Barcelona i es llicencia en totes dues especialitats els anys 1985 i 1992,
respectivament. Actualment és Catedràtica de Llengua i Literatura Castellana
de Secundària, feina que compagina amb l'escriptura. En la profunda onada
és el darrer volum de la trilogia transgenèrica de tema grec que comprèn el
llibre de viatges Un cor grec (2006) i el recull de contes Les tombes blanques
(2008), aquest darrer, premi Qwerty al millor llibre de relats en català de l'any.
De la llarga trajectòria com a poeta, en destaquen els volums Pou de glaç
(2002), Retrat en blanc (2004), Baies (2005) i L'ocell a la cendra (2011) i ha
rebut diversos premis literaris com ara el Senyoriu d'Ausiàs March (1995), el
Ciutat de Palma (1999), el Carles Riba (2001) o el Cavall Verd de poesia
(2006). La seva obra poètica és present en diverses antologies i ha estat
traduïda a l'anglès, a l'italià, al búlgar i al francès.
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