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NOU9 CULTURA EL 29

L’escriptor de Lliçà d’Amunt va escriure ‘Lo que hay en el fondo’ fa un any

Lluís Oliván guanya el Premi Alfons 
El Magnànim de narrativa en castellà
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L’escriptor Lluís Oliván, recentment guardonat amb un nou premi

Lliçà d’Amunt

Teresa Terradas

L’escriptor Lluís Oliván, de 
Lliçà d’Amunt, és el guanya-
dor del Premi Alfons El Mag-
nànim 2013 de narrativa en 
castellà que atorga la Diputa-
ció de València. L’autor s’ha 
emportat el guardó, que es 
disputaven 115 novel·les pro-
cedents de tot l’Estat, amb 
Lo que hay en el fondo, que 
sortirà publicada propera-
ment amb l’editorial Lengua 
de Trapo. El jurat va decidir 
atorgar aquest premi per 
unanimitat a l’obra d’Oliván. 
Mar Busquets, presidenta del 
jurat, va assenyalar que “la 
narració és fluïda i sempre 
interessant, i els personatges 
aboquen a la versemblança. 
Es tracta d’una obra ben tra-
mada, amb molt nivell i mol-
ta força”. La resta del jurat 
estava format per Antonio 
Hernández, Francisco Mora-
les Lomas, José Vicente Peiró 
i Fernando Varela.

L’escriptor de Lliçà 
d’Amunt està contentíssim 
amb aquest nou premi, 
que li permetrà publicar 
una nova obra després que 
el gener de 2012 sortís el 
seu últim llibre, la novel·la 
infantil El castell del doctor 
Franchini. “No m’ho espe-
rava gens. Ha estat tota una 
sorpresa”, ha reconegut 
aquesta setmana Oliván, 
que explica que va escriure 
l’obra ara fa un any.  Lo que 
hay en el fondo explica “una 
història curiosa” que passa 
en dos espais diferents. Un 
d’aquests és un poble molt 
semblant a Lliçà d’Amunt, 
que ha anomenat Paludàries. 
Aquesta no és la primera 
vegada que fa referència al 

municipi vallesà en alguna 
de les seves obres (Parcel·les 
habitades...), però sí que és la 
primera que li dóna un nom. 
L’altre escenari és Korèlia, 
una república bàltica inven-
tada. 

Aquests dos espais també 
li serveixen a l’autor per 
jugar amb dos temps dife-
rents, l’actual, que se situa a 
Palaudàries, i el passat, a la 
república bàltica. La història, 
explicada per Víktor, comen-
ça quan se li apareix Àlia, 
una amiga de la infantesa, 
“una espècie d’amor platònic 

adolescent”. Així, mentre que 
la primera part del llibre fa 
referència a aquesta trobada, 
en la segona es van desgra-
nant les diferents històries, 
les relacions que tenien en 
el seu país d’origen, als anys 
80 i 90.  

“No és una història d’amor. 
Més aviat seria una història 
sobre la impossibilitat de 
l’amor, o com els grans fets 
de la història, o les greus 
ideologies marquen les per-
sones de manera brutal i 
directa”, explica Oliván. Un 
i altre tenen unes famílies 

“disfuncionals”. Víktor és fill 
d’un policia soviètic i orfe de 
mare, mentre que Àlia viu 
amb la seva àvia, amb una 
història marcada per la fugi-
da de la seva mare. El final, 
diu que és esperançador, 
sobretot per la banda d’ell. 
“A ella, la història li ha passat 
massa per sobre”. 

En tot això, afegeix, “hi ha 
un transfons històric, mar-
cat per la independència de 
Korèlia”, Aquest fet també li 
permet reflexionar sobre el 
fet de la identitat, un tema 
molt actual. 

Lluís Oliván està content 
amb la novel·la que, una any 
després d’haver-la escrit, la 
tenia una mica abandonada. 
“Sovint, el temps de l’escrip-
tura i el de la publicació no 
són els mateixos, hi ha molta 
distància entremig. Però a 
vegades va bé deixar-la repo-
sar, perquè quan la tornes a 
llegir la veus amb un altres 
ulls”.

nOvè LLibre d’OLiván

Lo que hay en el fondo serà 
el novè llibre publicat per 
Oliván i la sisena novel·la, 
després d’El taxidermista, El 
món líquid (Premi Valldau-
ra-Memorial Pere Calders), 
El guardián de las hogueras 
(Premio Ciudad de Getafe 
de Novela), Un pare possible 
i Has marxat sense avisar. 
També es autor dels llibres 
de relats Parcel·les habitades 
i Títulos robados (Premio 
Alfonso de Cossío de Relatos 
del Ateneo de Sevilla), i de 
l’infantil El castell del doctor 
Franchini. Precisament, en 
aquests moments està tre-
ballant en una nova novel·la 
infantil.

L’art centrarà les 
XVI Jornades del 
Centre d’Estudis 
Molletans

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

L’art al carrer és el tema de 
les XVI Jornades del Centre 
d’Estudis Molletans que se 
celebraran aquest cap de 
setmana a Mollet, i en què 
es combinaran les ponències 
amb un itinerari guiat per la 
ciutat. 

El tema de les jornades 
s’ha plantejat des de diverses 
perspectives. Des de la més 
clàssica fins a altres d’inèdi-
tes i originals, passant per la 
cronològica fins als itineraris 
per la ciutat que es faran el 
darrer dia. També es parlarà 
dels grafits com a forma d’art 
emergent i concretament del 
programa Murart de l’Ajun-
tament. 

Les Jornades s’inauguraran 
aquest divendres a les 7 de 
la tarda al Centre Cultural 
La Marineta amb dues con-
ferències. El regidor Josep 
Garzón parlarà de “L’art al 
carrer com a model de ciu-
tat”, i Joan Campàs, professor 
titular d’Art Contemporani i 
Escriptures Hipertextuals de 
la UOC. Les jornades conti-
nuaran el dissabte de les 10 
del matí a 2/4 de 2 del migdia 
amb diverses conferències 
i el debat sobre els grafits i 
el seu vessant artístic. Diu-
menge al matí es farà una 
passejada guiada per desco-
brir “L’art quotidià i subtil 
dels carrers de Mollet”, amb 
diferents professionals, his-
toriadors i artistes.

Torna la Fira de 
Recursos Pedagògics 
Musicals a la Nau B1 
de Granollers
Granollers

La Fira de Recursos Pedagò-
gics Musicals torna aquest 
dissabte a la Nau B1 de 
Granollers, organitzada 
per Brubaker i TotSona. 
En aquesta edició es faran 
tallers, conferències, presen-
tacions i espais d’intercanvi. 
Al mateix temps, han creat 
un espai d’exhibició on els 
formadors, empreses i insti-
tucions musicals convidades 
exposaran els seus projectes, 
eines i materials i els posa-
ran a l’abast dels assistents. 
L’any passat, la fira va reunir 
un centenar de professio-
nals. La fira es presentarà a 
2/4 de 10 del matí, i de les 
11 del matí a la 1 del migdia 
es faran els diferents tallers. 
La cloenda se centrarà en la 
dansa i anirà a càrrec de Pau 
Tarruell del grup Bufanú-
vols.

Carlus Padrissa, convidat 
del tercer Sopar Faraònic
Granollers

EL 9 NOU

Carlus Padrissa, un dels 
directors de La Fura dels 
Baus, serà el convidat de la 
tercera edició del Sopar Fara-
ònic que organitza Amics 
del Faraó Jim de Granollers. 
El sopar tindrà lloc el diven-
dres 11 d’octubre a les 9 del 
vespre al restaurant llibreria 
Anònims de Granollers. La 
tertúlia amb Padrissa es 
farà al final del sopar. En les 
dues edicions anteriors els 
convidats van ser Jaume Sisa 

Cardedeu rememora 
el final de l’estiueig 
amb música i visites

Cardedeu

El Museu Arxiu Tomàs Bal-
vey de Caldes recordarà el 
final de l’estiueig aquest cap 
de setmana. Dissabte es faran 
jocs d’abans, amb Artescena, 
i un recital de piano inspirat 
en escenaris modernistes, 
amb Víctor Braojos. Diumen-
ge a les 11 del matí es farà 
un itinerari per descobrir 
l’arquitectura per a l’estiueig 
de Raspall, des de les cases 
i torres envoltades de jardí 
fins a l’arquitectura civil amb 
parcs, fonts i dissenys urba-
nístics. 

Carlus Padrissa

i Pau Riba. A partir d’ara, 
l’objectiu dels organitzadors 
és celebrar el sopar cada dos 
mesos, excepte a l’estiu.

‘La màgia del Mag 
Lari’ arriba a Can 
Palots de Canovelles

Canovelles

El Mag Lari actuarà aquest 
dissabte al teatre Can Palots 
de Canovelles amb l’espec-
tacle La màgia del Mag Lari, 
adreçat a tots els públics. A 
les 9 del vespre començarà 
una hora farcida d’aparicions 
i desaparicions, participació 
de públic i grans il·lusions. 
Tot plegat s’amanirà amb 
un disseny de llums espec-
taculars i una gran selecció 
musical. Els seus espectacles 
estan plens sempre d’elegàn-
cia, ironia i d’una gran pre-
sència escènica.


