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Pladevall guanya el Bertrana
amb un viatge a la infantesa

Moldeja el teu cos!
Manuel Forcano obté el Miquel de Palol de poesia
Lipoescultura sense cirurgia
2 sessions de lipoescultura sense cirurgia amb hidrolipoclàsia ultrasònica i ones de xoc realitzades pel Dr.Hernando
Baquero. Es faran fotograﬁes i presa de mides i peso, per
observar els resultats del tractament
Medical Esthetic Group
Passeig de la Bonanova, 69 Consultori S11 Barcelona
www.medicalestheticgroup.com

AQUEST CUPÓ INCLOU
Visita informativa d’evaluació del pacient
2 sessions de lipoescultura sense cirurgia amb
hidrolipoclàsia ultrasònica i ones de xoc

Descompte

25%

Preu

900€

Estalvi

Valor

300€

1200€

Ruta pel Raval ocult
Ruta guiada pel barri del Raval amb visita al Monestir de Sant
Pau del Camp. Descobreix l’hospital on va morir Gaudí i un
dels monestirs més antics de la ciutat de Barcelona

GoBcn
Drassanes
www.gobcn.wordpress.com

AQUEST CUPÓ INCLOU
Ruta de 2h a peu pel Raval ocult
Entrada al monestir de Sant Pau del Camp

JOSEP MASSOT
Barcelona

Antoni Pladevall (Taradell, Osona, 1961) ha guanyat el 47è premi
Prudenci Bertrana amb El dia
que vaig fer vuit anys, i Manuel
Forcano, el Miquel de Palol de
poesia per Ciència exacta (Proa),
mentre Marta Rovira ha obtingut
el premi Carles Rahola amb un estudi que qüestiona la versió oficial de la transició.
Pladevall ha escrit unes “memòries novel·lades centrades en
la infantesa, en el període que va
dels vuit als quinze anys”, diu
l’autor. “L’obra encadena una sèrie de records intensos i punyents que em permet donar la
raó a Pavese quan diu que ‘recordar una cosa és veure-la per primera vegada”. Pladevall, que vivia en una masia a Taradell, parteix d’una vivència que el va marcar: “El dia que vaig fer vuit anys,
el meu padrí, l’avi Ton, em va pesar a la bàscula que servia per pesar el gra i em va assignar un pes
que era alhora físic i emocional.
Parafrasejant Descartes, ‘peso,
doncs existeixo’. Aquest pes l’he
recordat tota la vida. Per mi va
ser com si hagués començat a viure de veritat en aquell moment,
va ser llavors quan vaig adquirir
plena consciència que existia”.
La novel·la, diu Pladevall, “està
estructurada amb trenta estampes breus que dibuixen el retrat
d’aquell nen, dividit emocionalment entre la fascinació i la vergonya, la il·lusió i la por. Amb vivències inesborrables com la pedrada accidental a l’ull esquerre
de la meva germana o la matança
despietada d’escorpins en un turó davant del mas, el descobriment de la primera nena mentre
anava amb bicicleta, com vaig ai-
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Antoni Pladevall, guanyador del 47è premi Bertrana, ahir a Girona

La sociòloga Marta
Rovira obté el premi
d’assaig amb una
obra que qüestiona
la transició
xafar a cops de puny un ratolí
que em pujava per la cuixa al graner o la mort de l’avi Ton ferit de
mort al tauló de la tomaquera de
l’hort”. Per l’autor, el llibre és un
homenatge a la generació dels
seus pares i avis, que van viure la
grisor i el silenci imposat de la
postguerra, i també un recordatori a les generacions més joves
d’un món que s’ha perdut. L’escriptor diu que moltes de les
claus dels seus altres llibres són
en aquesta obra. El premi està do-

tat amb 30.000 euros i formaven
el jurat Xavier Cortadellas, Sílvia
Soler, Llucia Ramis, Iolanda Batallé i Berta Bruna.
Manuel Forcano (Barcelona,
1968) introdueix en els seus versos el contrast entre referències
històriques i la vida quotidiana,
el goig, el desig, el poema, l’amor
o la nostàlgia. També estén ponts
entre Occident i Orient i reflexiona sobre la funció del poema com
a receptacle de la memòria. Sam
Abrams, Eva Baltasar, Rosa Font,
Pere Gimferrer i Francesc Parcerisas van ser els membres del jurat. El llibre serà publicat per
Proa al novembre.
La sociòloga Marta Rovira va
guanyar el premi d’assaig amb un
llibre en el qual investiga com es
van fer els pactes de la transició i
proposa la conveniència de revisar-la a fons.c

‘Victus’ torna al
número 1 de
vendes a la llista
de Libridata

Descompte

63%

BARCELONA Redacció
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Estalvi

Valor

30€

19
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11€
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Victus, la novel·la d’Albert Sánchez Piñol, torna a ser la novel·la
més comprada a Catalunya, segons les llistes de Libridata, el
mesurador de vendes posat en
marxa per la Cambra del Llibre
de Catalunya i la Fundacc. El ressorgiment del llibre coincideix
amb la commemoració del tricentenari de l’11-S i l’enrenou ocasionat pel veto de l’Ambaixada d’Espanya a Holanda a la presentació
de l’obra a Utrecht.
L’edició nord-americana del llibre va ser presentada fa uns dies
a Nova York a càrrec de Harper
Collins, i editada per Jake Cepede. La novel·la apareix amb el
subtítol explicatiu La caiguda de
Barcelona. Fins al moment la novel·la ha venut a Espanya
220.000 exemplars, 20.000
d’ells fora de Catalunya.c

