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ARQUEOLOGIA
L’enginyeria romana
a Hispània s’analitza
en una exposició
El Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya (MAC) acull fins al 5 de
febrer l’exposició Artífex, que
reflecteix les tècniques d’engi-
nyeria civil que els romans van
utilitzar en les seves obres a
Hispània a través d’una sèrie
de maquetes i peces originals
que evidencien l’enorme lle-
gat tècnic d’aquesta civilitza-
ció. La mostra, organitzada
pel ministeri de Foment junta-
ment amb el de Cultura, abans
ha passat per diverses ciutats
espanyoles.

DISSENY
Uli Marchsteiner,
nou president
de l’ADI-FAD
El dissenyador Uli Marchstei-
ner ha estat nomenat presi-
dent de l’Associació de Disse-
nyadors Industrials del FAD
(ADI-FAD), i Anna Papiol, vice-
presidenta. Les prioritats de la
nova junta se centren a donar
una més gran consistència als
premis Delta i les medalles
ADI-FAD amb un programa
d’activitats paral·leles.

Cultura
enbreu

Amoral’estilurbà
Xavier Vernetta retrata el desencant d’estimar

Gerard Puig
BARCELONA

L’escriptor Xavier Vernetta
va presentar ahir a Barce-
lona la seva darrera
novel·la, Parlem d’amor,
amb què va guanyar ex
aequo el premi de narrati-
va que atorga la Fundació
Enciclopèdia Catalana. Es-
crit, en paraules del direc-
tor d’Edicions Proa, Isidor
Cònsul, “amb un català de
seda”, el llibre de Vernetta
presenta 26 històries cur-
tes, cada una protagonitza-
da per un personatge dife-
rent, però que s’encreuen i
s’entrelliguen per donar
una “novel·la que es cons-
trueix com una teranyina”,
assegura l’autor.

Vernetta va afirmar que
en un principi el llibre “volia
parlar de les passions i dels
motius per viure” i que “el
tema de l’amor va sorgir de
manera automàtica”.
L’amor del que tracta el lli-
bre no és tràgic, però sí que
és “un amor desencantat”
només comprensible en una

societat urbana, en aquest
cas la barcelonina, en què
“el temps dura molt poc i
l’amor també”.

Aquesta “irracionalitat
encantadora” és la que vol
reflectir Vernetta al llibre,
que, insisteix, és una
novel·la tot i que els seus ca-
pítols es puguin llegir de ma-
nera independent. Les 26
històries corresponen a les
26 lletres de l’alfabet, i ca-
dascuna està protagonitza-
da per un personatge amb
nom i cognom començat
per la lletra que li dicta la
seva posició. Això, assegura
l’autor, “és una metàfora, ja
que parlo de tothom i de
ningú en concret”.

Nascut a Barcelona i lli-
cenciat en història contem-
porània i filologia catalana,
Xavier Vernetta és escrip-
tor, traductor, crític literari
i professor de literatura. En
els darrers deu anys ha
estat un nom conegut en el
món de la literatura infantil
i juvenil, i ha entrat esporà-
dicament en el món del
còmic i del teatre. ■

Xavier Vernetta va presentar ahir la seva darrera novel·la,
‘Parlem d’amor’ ■ MARTA PÉREZ

Festa
literària

Manuel Baixauli i Amadeu
Vidal obtenen els premis
Mallorca de literatura

Pere Muñoz
PALMA

Manuel Baixauli Mateu
(Sueca, 1963) i Amadeu
Vidal Bonafont (Barcelona,
1973) van ser proclamats
ahir guanyadors dels pre-
mis Mallorca de creació lite-
rària, els segons més ben
dotats de les lletres catala-
nes, amb 70.000 euros per
al de narrativa i 10.000 per
al de poesia. Després que en
la primera edició, l’any pas-
sat, quedés desert el premi
de narrativa, en aquesta
ocasió sí que hi ha hagut ve-
redicte doble.

Baixauli ha guanyat el
premi de narrativa amb
l’obra Etcètera. L’escriptor
valencià ja havia obtingut el
1998 el premi Països Cata-
lans Solstici d’Estiu amb el
llibre de narrativa breu Es-
piral, que va publicar Co-
lumna el mateix any, i el
2001 va rebre el premi Ciu-
tat d’Alzira de novel·la amb
Versos, publicat per Brome-
ra el 2002.

Amadeu Vidal ha obtin-
gut el premi de poesia amb
Crònica de la banyera. Fins
al moment ja havia guanyat,
entre d’altres, els premis
Amadeu Oller (1991), amb
Pou de tardor; Gabriel Fer-
rater (1992), amb Sóc boig;

Vila de Martorell (1992),
amb Nits d’encens; Salva-
dor Espriu (1999), amb In-
visibles, i Maria Mercè Mar-
çal (2006), amb Sauló.

Un total de 47 obres s’ha-
vien presentat als premis
Mallorca. El jurat del de nar-
rativa, integrat per Vicenç
Villatoro, Maria de la Pau
Janer, Carles Marín, Joan
Francesc Mira i Isabel-Clara
Simó, va haver de triar
entre 21 originals. Per la
seva banda, el jurat del de
poesia, integrat per Manel
Marí, Antònia Arbona, Rafel
Bordoy, José Carlos Llop i
Gabriel de la S.T. Sampol, va
llegir 26 obres per elegir la
guanyadora.

Segons Baixauli, haver
guanyat el premi és una
gran satisfacció perquè en-
cara no havia obtingut cap
distinció a les Balears. Per
Vidal, tota creació, també la
poètica, reflecteix una visió
de l’autor sobre la realitat.
L’autor va destacar també
la necessitat que té la poesia
de difusió, de lectors, de pre-
mis i d’actes literaris com el
d’ahir, que va aplegar edi-
tors i persones del món de la
cultura, tant de Mallorca
com del Principat, a més de
les màximes autoritats del
Consell de Mallorca, la insti-
tució convocant. ■

Manuel Baixauli va ser proclamat ahir guanyador del premi
Mallorca de narrativa ■ BROMERA


