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Restaurant L’Empalme

NOVA DIRECCIÓ

✔ Especialitzat en cargols

✔ Esmorzar de forquilla i carn a la brasa

Ctra. Girona a Santa Coloma, km 13
17185 Vilobí d’Onyar · Tel. 972 473 241 

Trenta-una obres aspiren
a la 35a edició del Premi de
Novel·la Curta Just Ma-
nuel Casero 2015. Com ja
va sent una tradició, l’acte
de lliurament tindrà lloc el
30 d’octubre (20 h) a la Sa-
la La Planeta i enguany
com a obertura s’ha propo-
sat un recital concert (en
versió reduïda d’uns tren-
ta minuts) del guitarrista
Toti Soler i l’actor Joan
Massotkleiner titulat
Llull, mística i faula, com
a homenatge al creador
del català literari quan es
compleixen 700 anys de la
seva mort.

Guillem Terribas serà el
presentador de la cerimò-
nia, al final de la qual es fa-
rà públic el veredicte del

premi que convoca la Lli-
breria 22 de Girona i que
està valorat en 2.200 eu-
ros i la publicació a l’edito-
rial Empúries. El jurat
d’aquesta edició el formen
Mita Casacuberta, Josep
M. Fonalleras, Imma Meri-
no, Vicenç Pagès i Eva
Vázquez.

Cinc propostes literàries
I un any més, com ja en
van sent 23, paral·lela-
ment a aquest esdeveni-
ment literari se celebra la
Proposta de Poesia a La
Planeta. Per a aquesta edi-
ció s’ha conformat una
programació amb cinc ac-
tes literaris que s’enceta-
ran el 27 d’octubre (21 h, 6
euros) amb Un aperitiu al
Flore, de Narcís Comadi-
ra. Es tracta d’una lectura
entre tres de les grans fi-

gures literàries catalanes
del segle passat: Josep
Carner, Mercè Rodoreda i
Josep Pla; interpretats per
Jaume Mallofré, Carme
Sansa i Joan Massotklei-
ner.

La presentació del mo-
nogràfic dedicat a la figura
i l’obra de Miquel Pairolí de
la revista El Procés (28
d’octubre); la lectura d’al-
guns dels propis poemes
de Josep Domènech Pon-
satí publicats al seu nou
recull, El càcol (29 d’octu-
bre), i la projecció d’una
biografia musicada de Ma-
nuel de Pedrolo i la confe-
rència a càrrec d’Adelais
de Pedrolo, la filla de l’es-
criptor homenatjat (31
d’octubre), són el seguit de
propostes que culminaran
l’1 de novembre amb l’acte
d’homenatge al poeta Ri-
card Creus.

Titulat Cantar de tu i de
mi també deu ser vida, hi
participaran un munt
d’amics i escriptors, entre
els quals destaquen Sam
Abrams, Miquel Desclot,
Susana Rafart, Isabel Oli-
va, Mireia Lleó, Quim Cur-
bet, Vinyet Panyella, Jordi
Colomer, Dolors Reig, Ma-
guí Noguer, Roger Costa-
Pau, Maria Rosa Font i
Lluís Lucero. ■

La XXIII Proposta de Poesia
homenatjarà Ricard Creus
a Aquest és un dels cinc actes que conformen la programació d’enguany, que tindran lloc entre el 27
d’octubre i l’1 de novembre a L’acte de lliurament del premi Just M. Casero es farà el 30 d’octubre

Jordi Camps i Linnell
GIRONA

Ricard Creus, acompanyat de Rosa M. Font, en la presentació del llibre ‘El jardí dels
escurçons’, celebrada a la Fundació Valvi l’any 2013 ■ JOAN SABATER


