
‘Quema’, la novel·la de  
la lleidatana Ariadna 
Castellarnau, que ha 
triomfat a les Amèriques
Va obtenir el premi a millor novel·la 
hispanoamericana de l’any 2015
Lleida
A. SÁNCHEZ

Va decidir marxar de casa i de la 

seva zona de confort l’any 2009 

per instal·lar-se a Buenos Aires 

;ﾏH ﾉげﾗHﾃWIピ┌ SW H┌ゲI;ヴ ┌ﾐ; ﾏ;-

jor llibertat, que acabaria trobant 

i consolidant amb la publicació de 

la seva primera novel·la Quema, 

una obra que segons la seva auto-

ra, la lleidatana Ariadna Castellar-

nau, va començar a escriure en el 

pitjor moment de la crisi econò-

mica espanyola. 

“Hi havia la sensació de pèr-

dua de l’estat del benestar al qual 

estàvem acostumats”, explica 

l’autora. Després de tastar l’èxit a 

l’Amèrica del Sud, la seva obra va 

resultar la guanyadora del Premi 

Internacional de Las Américas a la 

millor novel·la hispanoamericana 

de l’any 2015, ara la seva novel·la 

es publicarà en català (Cendra) i 

arribarà a les llibreries catalanes.

Castellarnau explica que la 

idea del llibre sorgeix de l’expe-

riència d’estar lluny de casa i de la 

família, un fet que segons l’auto-

ヴ; ┗; ｷﾐ｡┌ｷヴ ; ﾉげｴﾗヴ; SげWﾉ;Hﾗヴ;ヴ Wﾉ 
llibre i de mostrar un món posta-

ヮﾗI;ﾉｹヮピI ケ┌W ゲげ;I;H; ｷ ケ┌W デﾗヴﾐ; 
a començar. De fet, ens trobem 

amb espais saquejats i personat-

ges que s’amaguen i lluiten per 

sobreviure. 

LげﾗHﾃWIピ┌ SW ﾉ; ヮWヴｷﾗSｷゲデ; ｷ Wゲ-

criptora és mostrar com avencen 

les relacions familiars i de parella 

Wﾐ ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デ  I;デ;ゲデヴﾘgIが ﾗﾐ デﾗデ 
està perdut. Cendra és una no-

┗Wﾉびﾉ; SW gIIｷﾙ ;ﾏH ゲWデ ｴｷゲデﾘヴｷWゲ 
relacionades que presenta, des-

ヮヴYゲ Sげ┌ﾐ WヮｷゲﾗSｷ ;ヮﾗI;ﾉｹヮピI SWﾉ 
qual no es donen explicacions, el 

panorama dels quals ho van per-

dre tot i s’enfronten al que són. 

Castellarnau explica que aques-

ta novel·la la va començar a es-

criure com si fossin una sèrie de 

contes que es desenvolupaven 

Wﾐ ┌ﾐ ﾏ;デWｷ┝ ﾏﾙﾐ SｷゲデﾘヮｷIが gIピIｷく 
“La distopia”, aclareix l’escriptora, 

“m’interessava perquè em per-

ﾏWピ; W┝ヮﾉﾗヴ;ヴ ｷ W┝ヮﾉﾗデ;ヴ ﾉWゲ ヴW-
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Un aspecte a destacar de la 

novel·la és la llengua. Escrita en 

┌ﾐ I;ゲデWﾉﾉ< ﾏﾗﾉデ ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴが ﾉげ;┌デﾗ-

ra explica que “no va ser una cosa 

buscada” i que el fet d’escriure en 

un registre diferent del de la llen-

gua materna que li va permetre 

“ser molt més lliure”.

FOTO: / El llibre de l’autora lleidatana arriba ara en català

El Teatre de la Llotja va gaudir el 

passat divendres amb la versió 

més tecnològica de la coneguda 

novel·la Viatge al centre de la Te-

rra de Juli Verne. La representa-

ció, a càrrec de la companyia de 

dansa Roseland Music i de l’ar-

ピゲデ; ;┌Sｷﾗ┗ｷゲ┌;ﾉ Fヴ;ﾐI AﾉW┌が ┗; 
combinar la dansa contemporà-

nia, clàssica i el breakdance.

La versió més tecnològica 
de Verne omple a la Llotja
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Cisco Kid 
punxarà els 
seus ritmes de 
funk a la sala 
Línia

L’Home 
dels Nassos 
recorre l’Eix 
Comercial per 
Cap d’Any

En el marc de les sessions que 

està organitzant la sala Línia 

en aquestes dates nadalen-

ques, avui, dia de Cap d’Any, el 

‘punxadiscos’ Cisco Kid portarà 

; ﾉ; ゲ;ﾉ; ; ヮ;ヴピヴ SW ﾉWゲ ヰヰくンヰ 
hores el seu ritme de funk que 

ゲW IWﾐデヴ; SWゲ SWﾉゲ ;ﾐ┞ゲ Αヰ gﾐゲ ; 
l’actualitat, passant per les se-

ves fusions amb el jazz, smoo-

th jazz i l’àcid jazz. Cisco Kid ha 

ヮ;ヴピIｷヮ;デ Wﾐ SｷaWヴWﾐデゲ WゲSW-

veniments musicals celebrats 

a Lleida, com el Record Store 

Day, o el que es programa a la 

tenda de discs Grans Records.

El Grup Cultural Garrigues tor-

ﾐ; ; aWヴ ゲﾗヴピヴ ヮWヴ C;ヮ SげAﾐ┞ ; 
l’Home dels Nassos, que a par-

ピヴ SW ﾉWゲ ヱヲくンヰ ｴﾗヴWゲ ヴWIﾗヴヴWヴ< 
els carrers de l’Eix Comercial, en 

┌ﾐ ヴWIﾗヴヴWｪ┌デ ケ┌W ゲﾗヴピヴ< SWゲ 
de l’Auditori. En el seu recorre-

gut, acompanyat de l’agrupació 

de portadors dels cavallets del 

Patronat del corpus de Lleida i 

grallers de pardinyes, anirà re-

ヮ;ヴピﾐデ I;ヴ;ﾏWﾉゲが ゲﾗﾏﾐｷゲ ｷ SWゲｷ-
tjos. En aquesta edició, l’Home 

dels Nassos estrenarà el seu 

┗Wゲデ┌;ヴｷ ﾗgIｷ;ﾉ ヴW;ﾉｷデ┣;デ ヮWヴ ﾉ; 
dissenyadora Rami Novell.


