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El Novel·la Breu de Mollerussa
viatja fins a Malgrat de Mar

Tercera edició
del monument
favorit dels
catalans

Jaume Aubanell guanya amb ‘La coquessa’, en què barreja passió i gastronomia
J. GÓMEZ

J. GÓMEZ

❘ MOLLERUSSA ❘ L’escriptor Jaume
Aubanell, natural de Malgrat
de Mar però resident a Barcelona, és el guanyador del 30 Premi de Novel·la Breu Ciutat de
Mollerussa amb La coquessa.
És precisament aquesta figura femenina, encarregada de
cuinar per a altres persones, la
protagonista d’aquesta obra. La
seua passió per la gastronomia
i per fer feliços els altres marca
aquesta novel·la, segons va explicar el mateix Aubanell, que
va assistir ahir a l’acte literari
d’entrega del premi, que es va
dur a terme al teatre L’Amistat.
El jurat va apostar per aquesta
obra pel seu domini de la tècnica narrativa i la construcció dels
personatges, segons paraules
del president, l’escriptor Josep
Borrell, ha tingut una elecció
difícil per la bona qualitat del
conjunt d’obres presentades en
aquesta edició. El guanyador
dels 5.000 euros amb què està
dotat aquest premi que concedeix l’ajuntament de Mollerussa
i al qual s’havien presentat 46
originals és llicenciat en Ciències Econòmiques i Humanitats i
treballa com a consultor de màrqueting. Ha fet diversos cursos
de cuina professional a l’Escola
d’Hostaleria Hofmann de Barcelona i compta amb un màster
de Creació Literària de Universitat Pompeu Fabra. En la faceta

Els guanyadors del premi i l’accèssit, ahir a L’Amistat amb el jurat del certamen i l’alcalde.

literària ha publicat un parell de
contes i, a part de l’obra guanyadora, ja en té a punt una altra
que “està guardada al calaix,
esperant el moment.” Actualment treballa també amb una
recopilació de contes que tenen també com a fil conductor
el menjar i el seu significat amb
les persones. L’obra guanyadora
d’aquest premi serà publicada
en la primera edició per Pagès
Editors.

L’accèssit, per a una autora local
n El jurat qualificador del
certamen també va concedir
aquest any un accèssit, dotat
amb 1.000 euros, a l’autora
local Helena Rufat per l’obra
Tardes de bar, la segona novel·la d’aquesta professora
de Llengua Catalana i Literatura a l’institut Ermengol
IV de Bellcaire d’Urgell, en la

qual dibuixa una heroïna que
busca trobar-se a si mateixa
per aconseguir la felicitat i
en què hi ha un gran treball
d’aprofundiment psicològic,
segons va remarcar Borrell.
Màrius Serra va ser l’encarregat de conduir l’acte, que
va comptar amb l’actuació
musical de & The Band.

HISTÒRIA EXPOSICIÓ

La història de Catalunya, amb la família Desvalls
Obre a l’Alt Penedès el centre d’interpretació de l’arxiu nobiliari d’una saga originària
de Ponent, vinculada a una desena de localitats lleidatanes i de la Franja
❘ OLÈRDOLA ❘ La Finca Viladellops,
a Olèrdola (Alt Penedès), va
obrir ahir al públic el nou centre
d’interpretació de l’arxiu nobiliari de la família d’arrels lleidatanes Desvalls, un dels grans
llinatges històrics de Catalunya,
que inclou des del segle XIII fins
al XIX. Es tracta d’una àmplia
exposició produïda per l’Arxiu
Nacional de Catalunya –que
quedarà oberta en horari concertat–, al lloc on es conservava l’arxiu, l’antic celler de Casa
Torras, residència de la família
Desvalls a Viladellops.

UN DELS GRANS LLINATGES NOBLES

Senyors en terres de Lleida

z Els Desvalls van ser senyors jurisdiccionals o van tenir grans patrimonis en una desena de poblacions de Lleida i la Franja, entre les
quals el Poal. A l’esquerra: escut
heràldic d’aquesta localitat, fet
per encàrrec de Francesc Desvalls
l’any 1770.

Més de 600 anys d’història
z La història d’aquesta família inclou del segle XIII al XIX. El seu arxiu de documentació nobiliària es
remunta al segle X.

Disset grans llinatges
L’arxiu reuneix els fons familiars i patrimonials de disset
grans llinatges nobles catalans,
des dels Desvalls, marquesos
del Poal, fins als Ribes, marquesos d’Alfarràs. Un fons amb un
notable impacte territorial, es-

sencial per conèixer la trajectòria històrica d’una trentena
de poblacions catalanes (una
desena de Lleida), de la Franja
i del Rosselló francès. En aquest

sentit, els Desvalls van arribar a
ser senyors jurisdiccionals o tenir importants patrimonis a Alfarràs, Almenar, Cubelles, Ivars
de Noguera, Mollerussa, el Po-
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al, Baells o Tamarit de Llitera.
L’exposició exhibeix documents
d’un alt valor històric, com una
completa col·lecció de pergamins comtals, reials i pontificis
(segles X a XVII), entre els quals
es troben per exemple cartes
de poblament inèdites com les
d’Almenar (1147) i Gimenells
(1173); peces úniques com la
de la capitulació de Cardona,
l’última fortalesa a entregar-se
a l’exèrcit de Felip V (18 de setembre del 1714); documentació
de l’exili austriacista a Viena o
sobre la revolució liberal i les
guerres carlines al XIX. Al llarg
de la història familiar, membres
dels Desvalls van arribar a ser
ministres del rei, cavallers en
terres de Lleida, militars al
servei dels Àustria, herois de
la Guerra de Successió, nobles
il·lustrats, carlins, senadors o
mecenes.

Fins al dia 11 poden
aportar-se propostes
❘ BARCELONA ❘ La revista Descobrir, l’Agència Catalana
del Patrimoni Cultural del
departament de Cultura i el
programa Estat de Gràcia
de Catalunya Ràdio organitzen fins al 10 de maig la
tercera edició del concurs del
monument favorit dels catalans, que decidiran i votaran
quina és la seua icona patrimonial preferida a través
del web monumentfavorit.
descobrir.cat. Val a recordar
que en la primera edició, el
2016, que va registrar prop
de 400.000 vots, va ser proclamat guanyador el Turó
de la Seu Vella de Lleida en
una final contra el romànic
de la Vall de Boí. L’any passat
va guanyar aquest concurs
popular el castell de Cardona davant del monestir de
Ripoll. Fins a la mitjanit de
dimecres vinent, dia 11, els
participants poden aportar
propostes, entre les quals
sortiran els dotze finalistes
de la primera fase.

Música solidària, avui al
pub Antares de Lleida
❘ LLEIDA ❘ El grup The Plátanos,
sorgit a la facultat de Medicina de la UdL, oferirà avui
un concert al pub Antares
(22.30) en benefici de l’ONG
Tussa, que treballa en projectes de desenvolupament
al Congo i Ruanda.

La ‘pirateria ’musical
baixa un 6% a Espanya
❘ MADRID ❘ La pirateria digital
a Espanya va descendir en
l’àmbit de la música un 6%
l’any passat, encara que va
augmentar el nombre de
persones que accedeixen a
continguts il·legals de sèries,
llibres i pel·lícules.

Simposi a l’IEC sobre
l’obra de Pedrolo
❘ BARCELONA ❘ L’Institut d’Estudis Catalans acollirà l’11
i 12 d’abril un simposi sobre
l’obra de Manuel de Pedrolo,
en el centenari del naixement
de l’escriptor lleidatà.

Estrenaran a Canes la
pel·lícula de ‘Han Solo’
❘ MADRID ❘ Han Solo, el nou film
de la sagaS tar Wars, centrat
en la joventut del personatge
interpretat originalment per
Harrison Ford, s’estrenarà
el 15 de maig al Festival de
Canes.

