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Oms i Massegú
signen la nadala
del museu

Xerrada i dansa
al Centre Cultural
del Casino, avui

L’Associació pel Museu Co-
marcal de Manresa ha presen-
tat la nadala d’enguany, que
signen l’escultor Ramon Oms i
el pintor Josep Maria Masse-
gú, que hi escriu un poema. Se
n’ha fet una tirada de només
100 exemplars, signats i nume-
rats, que es vendrà a preu de
col·laboració. La mateixa enti-
tat ha presentat el cinquè nú-
mero de la revista sobre art i
patrimoni Q, que en aquesta
ocasió es dedica a abordar el
tema «Art i pedagogia».

En el marc de l’exposició Les
aromes d’al-Andalus,el Centre
Cultural el Casino de Manresa
acollirà aquest vespre, a les 7,
una conferència i dansa dels
dervixos giradors amb l’enun-
ciat Rumí i el sufisme. La di-
mensió mística de l’islam. La
conferència la pronunciarà
Hayyi Halil Bárcena, director
de l’Institut d’Estudis Sufís,
arabista i musicòleg, i la dansa
anirà a càrrec de membres de
l’Institut d’Estudis Sufís.

Joan Esculies és llicenciat en Biologia i Periodisme

LLETRES

Un manresà a la Nit de Santa Llúcia
Joan Esculies guanya el premi Mercè Rodoreda de contes amb «Tràilers»
�� SUSANA PAZ
�� Manresa

Tràilers és el títol de l’obra gua-
nyadora del 8è premi Mercè Ro-
doreda de contes i narracions.I el
manresà Joan Esculies (1976),
l’afortunat autor. Esculies va re-
bre el premi, ahir, en la Nit de
Santa Llúcia, que a l’hora de tan-
car aquesta edició se celebrava al
palau municipal d’esports de la
Seu d’Urgell.

Llicenciat en Biologia i Perio-
disme i, actualment, cap de Co-
municació i Premsa del departa-
ment d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació
(DURSI), Esculies, que fa deu
anys que viu a Barcelona,va gua-
nyar el 2002 el premi Antoni Bru
de narrativa de la Ciutat d’Elx
amb L’ocell de la pluja (Edicions
3 i 4). Ara, Proa publicarà Trài-
lers, i això, va explicar ahir Escu-
lies, és el millor del premi: «poder
tenir més difusió amb una millor
distribució». El guardó està dotat
amb 10.000 euros.

Què és Tràilers? Segons el seu
autor,«històries, més que contes».
Narracions breus d’una pàgina.
85 d’aplegades en 17 grups de 5. I
cada grup amb un fil argumental
de fons:«la por, cafès de ciutats, la

vida del pintor Joan Ponç, perso-
natges mitològics, la realitat de la
llengua catalana, la felicitat...».
Escriure és, per al guanyador del
premi Mercè Rodoreda,una ma-
nera de «fer passar el món per un
filtre propi». I ell ho fa, diu, amb
frases curtes i estalviant paraules
i adjectivacions innecessàries:
«m’agrada la literatura que va di-
recta al gra». Esculies, que
col·labora a El Temps i escriu la

secció «Planeta Sàpiens», a la re-
vista Sàpiens, avisa que les histò-
ries de Tràilers s’han de llegir
«amb ironia». Crític amb el mer-
cat editorial català –«no som un
país innovador, i per a la gent que
comencem, si no fem una literatu-
ra ‘de moda’, és complicat publi-
car»–, Esculies és,també,un peri-
odista «compromès» amb la llen-
gua i el país, i forma part del grup
de periodistes Ramon Barnils.

LA TORNA

El badaloní Julià
de Jódar guanya
el Sant Jordi

La 55a Festa de les Lletres
Catalanes va coronar ahir
amb el Sant Jordi de
novel·la –i 45.000 euros– el
badaloní Julià de Jódar (Ba-
dalona,1942) amb El metall
impur. L’obra clou la trilo-
gia de l’autor L’atzar i les
ombres, després de la publi-
cació de L’àngel de la segona
mort (1997) –premi Ciutat
de Barcelona 1998 i Cavall
Verd-Blai Bonet 1998– i El
trànsit de les fades (2001)
–premi de la Crítica. La tri-
logia s’articula al voltant del
proletariat català des del
1950 fins a la transició. El
darrer llibre de l’autor és
Fot-li, que som catalans!, es-
crit amb Xavier Bru de Sala
i Miquel de Palol. El finalis-
ta del Sant Jordi ha estat
Miquel M. Gibert i Pujol
amb L’escala de Jacob.
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