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L’escriptor manlleuenc va ser premiat en la nova categoria de Literatura Catalana

El Premi Llibreter referma l’èxit de 
Jordi Puntí amb ‘Maletes perdudes’
Barcelona

Jordi Vilarrodà

L’èxit de públic i crítica que 
va acompanyar la publicació 
de Maletes perdudes (Ed. 
Empúries), primera novel·la 
de Jordi Puntí, s’ha confir-
mat aquesta setmana amb la 
concessió del Premi Llibreter 
a la millor obra publicada 
en l’àmbit de la literatura 
catalana. L’onzena edició del 
premi, que convoca el Gremi 
de Llibreters de Catalunya, 
estrenava una categoria 
específica destinada a la 
literatura catalana, de la qual 
l’escriptor manlleuenc haurà 
estat el primer guanyador. 
Comparteix el podi del premi 
amb la nord-americana Elixa-
beth Strout, guanyadora del 
premi d’Altres Literatures 
per la novel·la Oliver Kit-
teridge, i amb el dibuixant 
taiwanès Jimmy Liao, distin-
git en la d’Àlbum Il·lustrat 
per La noche estrellada.

El guardó es va entregar 
dimarts al vespre, a la seu de 
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Jordi Puntí a Barcelona, dimarts passat, després de fer-se pública la concessió del Premi Llibreter
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Marc Capdevila, a la Biblioteca Caterina Figueras, en la presentació a Tona d’‘Aigua pudenta’

La novel·la va guanyar el premi literari Sebastià Joan Arbó

Marc Capdevila reviu la Tona 
de postguerra a ‘Aigua pudenta’

l’Institut d’Estudis Catalans, 
en un acte presidit pel conse-
ller de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, Joan Manuel 
Tresserras. Prèviament, Jordi 

Puntí havia qualificat com 
“una sorpresa molt agrada-
ble” la concessió del Premi 
Llibreter, per la seva impor-
tància i per qui el concedeix. 

Puntí sap que les recomana-
cions d’alguns llibreters van 
ser decisives per engegar el 
boca-orella entre els lectors 
que ha portat a l’èxit de Male-

tes perdudes: “Els llibreters 
són els primers lectors, i la 
seva complicitat és essencial 
perquè l’autor pugui arribar 
a més gent”.

S’estan fent 
traduccions 
al francès  
i a l’alemany

Barcelona

J.V.

Després de sortir simultà-
niament en català i caste-
llà, Maletes perdudes s’està 
traduint al francès i a 
l’alemany, i també se n’es-
tan preparant versions en 
portuguès i en neerlandès. 
Això suposa, per a Jordi 
Puntí, la confirmació d’un 
dels seus objectius: que 
la història dels cristòfors 
arribés a ser “una novel·la 
europea”. De fet, Euro-
pa és el marc geogràfic 
d’aquesta història, en què 
quatre fills d’un mateix 
pare –que porten tots el 
mateix nom– reconstruei-
xen la seva pròpia història 
i la del seu progenitor. 
Aquest era un camioner 
que, en els anys del fran-
quisme, va recórrer una 
Europa on tot ja canviava.

La defensa de la terra, 
tema del certamen 
literari de Moià

Moià Fins al dia 9 d’agost 
està obert el termini per 
presentar originals al Certa-
men Literari que convoca la 
Lliga de Defensa de l’Arbre 
Fruiter, a Moià. El premi està 
destinat a treballs en prosa 
amb el lema “La defensa de 
la terra”. Es divideix en qua-
tre categories, i la d’adults 
té un premi de 400 euros per 
al guanyador. Els treballs 
s’han de fer arribar a l’Ajun-
tament, i el veredicte es farà 
públic el dia 17 d’agost, al 
Parc Municipal.

Tornen les visites    
de ‘L’esperit del Ter’ 
al MIT de Manlleu

Manlleu Durant tots els 
diumenges d’estiu, fins al 29 
d’agost, el Museu Industrial 
del Ter (MIT) de Manlleu 
torna a proposar les visites 
teatralitzades L’esperit del 
Ter, que es porten a terme 
per tercera temporada. A 
través de personatges com 
en Quim o l’Assumpta, que 
representen antics treba-
lladors, els visitants poden 
conèixer com era la feina de 
la filatura o altres aspectes 
socials de l’època. El preu de 
la visita és de 3 euros.

Tona/Vic

J.V.

L’avi Quel té Alzheimer. 
Conscient que només li que-
den els records, i que està a 
punt de perdre’ls, decideix 
posar per escrit tot allò que 
ell va viure a Tona, en els 
anys 30 i 50. Un temps en 

què l’activitat dels balnearis 
marcava el ritme vital de 
Tona, i posava la majoria de 
tonencs en contrast amb una 
altra realitat social, la dels 
estiuejants. Partint d’aquest 
inici i d’aquest context his-
tòric, Marc Capdevila va 
construir Aigua pudenta, la 
seva primera novel·la publi-

cada, que ha vist la llum tres 
anys després d’haver guanyat 
el 19è Premi de Narrativa 
Sebastià Joan Arbó, a Sant 
Carles de la Ràpita. Pro-
blemes amb l’Ajuntament 
d’aquesta població, que havia 
de fer-se càrrec de l’edició, 
han endarrerit fins ara la sor-
tida del llibre, que Cossetà-

nia Edicions ha publicat i que 
s’ha presentat, amb pocs dies 
de diferència, a Tona i a Vic.

La trama es desenvolupa 
entorn de dos personatges 
centrals, en Quel i el seu 
antagonista, el Maquis. Si el 
primer vol fixar els records 
que se li esborren, el segon 
“els intenta oblidar, perquè 
té un passat fosc”. Dues 
mirades a un passat on es 
dibuixen altres personatges 
amb força: els femenins de 
la Neus i la Toia, mossèn 
Pigrau... Aigua pudenta és 
“una novel·la de ficció amb 
molts elements històrics i 
reals”, explica el seu autor. 
Marc Capdevila es confessa 
fascinat des de sempre pels 
balnearis i allò que represen-
taven, “tot i que una part de 
la població els gaudia, i una 
altra els patia”. Per això els 
va escollir per situar-hi una 
història que té també “un 
component de misteri i intri-
ga, de descobrir un culpable”.

Prudent, l’autor s’ha llan-
çat quan ha vist que podia 
exhibir una obra sòlida: “Per 
fer una novel·la ben feta, 
es necessita haver escrit 
abans”, afirma. Cuidant tots 
els detalls –des de ritme al 
retrat dels personatges pas-
sant pel ric llenguatge d’arrel 
osonenca que exhibeix– ha 
teixit “un gran drama rural”, 
com el va definir, en la 
presentació a Vic, el metge 
Antoni Bayés.
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