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El Premi Sant Joan sobreviu amb 
bon nivell a la desaparició d’Unnim
Sota el patrocini de BBVA, avui es proclama el guanyador de la 33 edició

innimCaixa

ESTEVE BARNOLA

Ada Castells va guanyar el Sant Joan ara fa un any, amb la novel·la 'Pura sang’

S’hi han presentat 51 
originals, dels quals 
vuit han merescut 
ser considerats en 
les votacions finals.
El jurat avala així el 
nivell de qualitat del 
Premi Sant Joan.
Avui proclamarà el 
guanyador de la 33a 
edició del certamen.

JOSEP ACHE

El Premi que va crear Caixa 
de Sabadell, amb el doble ob
jectiu de potenciar la literatura 
catalana I d ’obsequiar els im
positors de l’entitat, sobreviu 
al trasbals financer. A partir 
d'aquest any, l ’organització és 
a càrrec de la Fundació Anti
gues Caixes Catalanes, que 
engloba les de Terrassa i Man
lleu a més de Fundació Antiga 
Caixa Sabadell-1859.

Com l'any passat, quan just

acabava d ’absorbir Unnim, BB
VA s ’ha fet càrrec del patrocini 
del premi, dotat amb 35.000 
euros i organitzat conjunta
ment amb Edicions 62. que 
des dels inicis del certamen 
publica l’obra guanyadora. En

capçalat per Pere Gimferrer, 
amb Giuseppe Grilli, Jordi Co
ca, Ada Castells (guanyadora 
fa un any) i Joan Carles Sunyer, 
el jurat assenyala un altre ele
ment de continuitat, no menys 
sensible.

A diferència d'altres anys. 
no s ’han donat a conèixer els 
títols i autors de les obres fi
nalistes. Joan Carles Sunyer, 
pèro, destaca la presència en
tre aquests -d’autors de gran 
prestigi, valor incipients o en

Toti Soler i Joan 
Massotkleiner 
recorden Espriu
A més dels discursos 
oficials, que encapçalarà 
Núria de Gisbert, 
president del Parlament,
0 de l'esperada lectura 
del veredicte i les 
declaracions del 
guanyador, la veu intensa 
de Joan Massotkleiner 
s’ensenyorirà avui del 
saló de Caixa de 
Sabadell. Recitarà 
poemes de Salvador 
Espriu, acompanyat per 
la guitarra de Toti Soler. 
Músic vital, heterodoxe i 
creatiu, Toti Soler coneix
1 estima de fa molts anys 
l’obra d'Espriu. En 
queden, entre d'altres 
exponents, les cançons 
en les quals el va 
musicar, junt amb Ovidi 
Montllor. De la prosa a la 
poesia, la festa literària 
prendrà així caires 
excepcionals.

clara alça i, igualment, d'au
tèntics inèdits. Forma part del 
cartàcter del Sant Joan, obert 
a tots els gèneres en prosa, 
no tan sols la novel·la, i sovint 
sensible a actituds literàries 
no gens habituals»

El col·lectiu (Sa) badall 
presenta el llibre sobre 
espais buits de la ciutat
Demà a la biblioteca Vapor Badia

Y.R.

La biblioteca Vapor Badia 
acollirà demà (7’30 de la tar
da) la presentació del llibre 
«Urbanoporosi. Sabadell i els 
silencis urbans». Es tracta 
d ’una reflexió oberta sobre la 
ciutat a través d ’imatges, tex
tos i cartografia de la fotògrafa

Berta Tiana, i els geògrafs Ma
ties Serracant i Bernat Lladó.

El llibre és fruit del treball 
que va fer el col·lectiu amb la 
idea d’obrir un debat sobre «un 
fenomen inèdit a la ciutat per 
la seva diversitat i abast: la 
creixent porositat del seu teixit 
urbà». És a dir, el paisatge que 
s'ha anat estenent per la ciu

tat sobre les ruïnes i l’abandó 
d'un model immobiliari i ur
bà insostenible i caduc, com 
apunta (Sa)badall. El treball 
suposa un toc d ’alerta sobre 
una ciutat que «s’esquerda i 
omple de badalls», com apun
ten els autors. La presenta
ció, organitzada pel col·lectiu i 
l’Alliance Française, comptarà 
també amb la participació de 
Itziar González, arquitecta ur
banista. L'acte permetrà fer 
balanç de l'any que ha passat 
des que es va presentar el tre
ball previ al llibre a la Casa Tau- 
lé. Volen que aquesta anàlisi 
sigui una contribució a la nova 
cultura urbana que s ’obre pas 
a la ciutat d'avui ■

Sabadell i els silencis urbans

Portada del llibre que es presenta avui

Presentació dels avenços assolits en malalties cardiovasculars 
amb els donatius de La M ara tó  del 2 00 7

X IV  Simposium
Fundació La M arató de TV3

EU
NO

c°RAVISA
2 0  de juny del 2 013  
Institut d'Estudis Catalans
(Carrer del Carme, 47 . Barcelona)

PROGRAMA

09 30 Sessions de treball sobre malalties cardiovoscubs 
Taula 1 Cardiom iopatia i cirurgia 
cardíaca
Taula 2 Malaltia coronària: reparació 
tissular i angiogènesi

11 00  Descans

1 I 30 Sessions de Ireball sobe malalties cardiovascular, 
Tauta 3 Factors de risc: aterosclerosi i 
hipertensió
Taula 4 Risc cardiovascular

12.00 Espai ciu tadà obert ul públic per a la 
divulgació dels avenços denllíics impulsats 
per la Marató del 2007

3.00 Cloenda institucional i presentació 
dels resultats de h  recerca finançada per 
lo Moraló de TV3 del 2007

Fundació
La Marató de TV3

Més mlormació: vrww.tv3.cat/marato
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