
La vilanovina Mercè Fora-
da s’ha endut el 23è Premi de 
Narrativa Sebastià Juan Arbó 
que convoca l’Ajuntament de 
Sant Carles de la Ràpita. Brui-
xes és la novel·la guanyadora, 
un text amb què l’escriptora 
vol parlar de la llibertat d’es-
perit.

Bruixes és aquell apel·latiu 
despectiu que s’aplica a les 
dones quan no fem el que 
se suposa que hem de fer. 
És el títol escollit per aques-
ta obra que va tramant dues 
històries paral·leles, la d’una 
remeiera de Viladrau [po-
ble on hi va haver una impor-
tant cacera de bruixes]; és un 
ésser rousseaunià, que viu 
al bosc, que cull herbes i la 
d’una segona dona, advo-
cada de fama a Barcelona, 
en un bufet potent que un 
dia comença a sospitar 
que passen coses rares, li 
envien fotos, sent que la 
segueixen...

A partir d’aquesta trama 
que té elements de novel·la 
d’intriga però jo crec que 
també és psicològica, Fo-
radada porta el lector cap a 

Mercè Foradada va gua-
nyar el Premi Donna el 2001 
amb la seva primera novel-
la En el prestatge. Després va 
publicar el recull de relats 
Velles amb v de vida, de nou 
en novel·la Centaures i, final-
ment, Vilanovines, de l’arxiu a 
l’evocació que combina la bi-
ografia amb el relat literari. 
Ara, l’escriptora confia que 
Bruixes sortirà aviat al carrer, 
amb edicions Cossetània.

Un dels punts de trobada 
entre els autors i amb els lec-
tors serà la parada que El Cep 
i la Nansa tindrà a la Rambla, 
entre els carrers de Sant Joan 
i Sant Pau. L’editorial vilano-
vina hi presenta un bon gruix 
de novetats algunes acabades 
de sortir d’impremta.

Com a títols més locals, 
Territoris pictòrics, un recull 
de dibuixos i pintures de Pau 
Roig Estradé amb comenta-
ris d’Oriol Pi de Cabanyes, 

La vilanovina Susana Peix 
ha guanyat el premi Mercè Lli-
mona 2011 en la modalitat de 
text. Feia 12 anys que el premi 
no requeia en un autor de la 
ciutat en aquesta modalitat.

Peix s’ha presentat al 
concurs amb Xamae, conte 
que pren el títol del nom del 
protagonista, un personatge 
incògnita que el lector no co-
neixerà fins al final. Aquest 
argument travat amb intriga 
permet a l’autora explicar el 
cicle de la vida, i, més concre-
tament fer un homenatge 
al Massís del Garraf, diu 
l’autora, que d’aquesta ma-
nera, retorna a aquell espe-
rit que tenia el Premi Mercè 
Llimona quan reclamava que 
s’al·ludís a la comarca. Hi ha 
molta descripció dels ani-
mals del Massís, dels pei-
xos d’aquesta zona, de les 
plantes... A mi m’agrada 

molt, i amb el format que 
s’editarà pot quedar molt 
maco. De fet, la descripció 
poètica que Peix fa dels cicles 
de la vida, i la construcció nar-
rativa són els aspectes que ha 
valorat el jurat del premi, in-
tegrat per Montserrat López, 
M. Rosa Nogué i Joan Terol.

Susana Peix és autora i il-
lustradora de contes infan-
tils. Cinc títols, entre text i 
il·lustracions, el darrer del 
quals, El sol fa tard; presentat 
tot just fa una setmana, dins 
la col·lecció Ginjoler.  És el 
món en el que em moc, 
m’apassiona la literatura 
infantil i juvenil. És biblio-
tecària de l’Armand Cardona, 
membre de l’equip del Gin-
joler i col·labora amb Ràdio 
Cubelles assessorant en el 
mateix tema. 

Escollit el text, queda ober-
ta la convocatòria en la moda-
litat d’il·lustració.

Joan Callejón i Carles Garcia 
Guinda i El Castell de Ribes, de 
Natàlia Salazar i Jordina Sales. 
De manera divulgativa, les 
dues autores hi presenten la 
seva recerca sobre la història 
del castell, amb l’aportació 
d’elements interessants 
i poc coneguts, diu l’edi-
tor Francesc Mestres, sobre 
aquest edifici amb més de mil 
anys d’història. És un llibre 
petit, però ben il·lustrat i 
ben explicat.

L’aposta dels últims anys 
pels llibres per a nens del Cep 
i la Nansa es tradueix amb un 
gruix important de novetats 
per Sant Jordi, premi inclòs. 
Dissabte passat es presenta-
va a la biblioteca Cardona El 
sol fa tard, número 11 de la 

col·lecció Ginjoler, als quals 
cal sumar sis Carambuco, la 
versió castellana del projec-
te que ens ha donat una 
projecció important. Són 
títols recents de la col·lecció, 
també, En Xim de les olles i el 
turamisú, de Trini Gilbert i 
Anna Montgay i Tot l’any, de 
Lola Casas i Pere Cabaret, la 
primera incursió en poesia 
adaptada als signes.

A més, Montse Balada i 
Eva Sans signaran els contes 
Qui diu la veritat? La versió de 
la princesa. Aquest conte ha 
aconseguit la Llança de Sant 
Jordi que concedeix Òmnium 
Cultural a través dels cots pú-
blics en la seva pàgina web. El 
concurs es converteix, així, en 
una mena de sondeig sobre els 

llibres que més es vendran per 
la Diada. Balada i Sans ja van 
obtenir la Llança l’any passat, 
amb la primera part, Qui diu la 
veritat, el cavaller o el drac?

Mestres destaca, de la 
producció per a nens, una 
perleta, El meu món de poe-
sia, de Joana Raspall, que es 
ven amb un DVD en què la 
mateixa Raspall, als seus 98 
anys, recita els textos sobre 
il·lustracions animades. De 
Joana Raspall, però per al pú-
blic adult, el Cep també acaba 
de treure Jardí vivent. I també 
en poesia, La claror de les ombres 
de Carme Tulon.

Finalment, acaba de sortir 
el títol 11 de la col·lecció d’as-
saig Argumenta, dedicat al 
Pensament i la ciència.

la història recent d’Espanya, 
cap a fets del franquisme i el 
postfranquisme que tot just 
ara comencen a veure la llum. 
La redacció la vaig acabar 
al juliol; en aquest cas he 
estat bastant pionera en 
el tema. Després aquests 
fets s’han destapat molt, 
comenta, tot i que avançar 
el context històric, comenta, 
desvetllaria la trama de la 
novel·la.

No és la primera vegada 
que una notícia del periòdic 
desencadena l’argument 
d’una novel·la de Foradada, 
però sí que com sempre el 
que tinc clar és de què vull 
escriure, més que l’argu-
ment. En aquest cas, sobre 
la llibertat d’esperit, sobre 
el coratge de tirar enda-
vant encara que saps que 
això et pot perjudicar, com 
fan les seves protagonistes.
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