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L'escriptora Núria Esponellà ha
utilitzat el vent i l'aigua com a ele-
ments simbòlics en novel·les an-
teriors seves. Ara, a La filla de la
neu, ambientada a la vall de Núria,
aposta pel foc com a força purifi-
cadora, com a símbol, també, de la
fecunditat.

En una entrevista, l'autora gi-
ronina no amaga que va escriure
el llibre en unes circumstàncies
personals difícils, per això va in-
tentar passar-ho tan bé com va po-
der a l'hora de traçar la trama i els
personatges, amb una protago-
nista de fort caràcter, Joana, que
canvia la seva visió de la vida a par-
tir d'una experiència imprevisi-
ble després de la guerra civil es-
panyola.

Publicada per Columna, el lec-
tor coneixerà la peripècia de Joa-
na, una dona de muntanya, que
treballa de cambrera a l'hotel de
Núria en els anys vint del segle pas-
sat, una pionera en l'ensenyament
de l'esquí, que es casarà amb En-
ric, un enginyer que treballa en la
implantació del cremallera, cons-
truït entre el 1928 i el 1931, supe-
rant un desnivell de més de mil
metres.

Adverteix Esponellà que no es
tracta, no obstant això, d'una no-
vel·la històrica, sinó que «està am-
bientada en un moment histò-
ric», i no obvia que el personatge
de la protagonista està inspirat en
una dona real, Anna de Ventolà,
una de les primeres professores

d'esquí a Espanya, que baixava
per les muntanyes nevades abi-
llada amb uns amplis faldons.

Quan es va asseure a l'ordinador,
la novel·lista es va fer el propòsit de
«no patir com ho havia fet en altres
obres anteriors, perquè el mo-
ment que estava vivint ja era prou
complicat, i si hi ha tensió durant
la creació literària i no la pots re-
conduir acabes sense poder con-
trolar l'angoixa que això genera».

Malgrat això, subratlla que
aquest fet «no significa que en la
novel·la no hi hagi tensió, perquè
n'hi ha», però va aconseguir pas-
sar-s'ho bé i que «els personatges
estiguessin molt vius».

Al cap i a la fi, la idea que tenia
en ment a l'hora d'iniciar el relat
era poder «explicar que en totes les
persones existeix un foc intern, una
energia primordial, que mou el
món». Esponellà és professora de
llengua i literatura catalana en un
institut i autora d'obres com Rere
els murs i Una dona d'aigua.
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La novel·la «La filla de la
neu» s’inspira en Anna de
Ventolà, una de les primeres
professores d’esquí



Núria Esponellà: «La vall
de Núria té a veure amb
el foc i la fecunditat»

El cantautor Quico Tretze pre-
sentarà el seu primer disc, Perdut
e Amat, en un concert avui (17 h)
a l’auditori de la casa Irla de Sant
Feliu de Guíxols. Aquesta serà la
presentació oficial a terres gironi-
nes, després de l’actuació de Qui-
co Tretze a la tercera Nit del Can-
tautor a Barcelona. En l’actuació
d’avui, el cantautor compartirà
l’escenari amb Navratilova. El tre-
ball inclou tretze cançons «molt
personals» i ha estat editat gràcies
al suport del micromecenatge de
la plataforma Verkami. L’Àlbum té
col·laboracions d’Abraham Creus,
Oriol Planells i molts més. 
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El cantautor
Quico Tretze
actua a Sant Feliu
de Guíxols

El museu de fotografia de la
Fundació Vila Casas a Torroella de
Montgrí inaugura avui dues mos-
tres dels barcelonins Manel Es-
clusa i Antoni Bernad, que estaran
exposades fins al pròxim 22 de
maig.

Segons informen els responsa-
bles de l'exhibició, la proposta
d'Esclusa rep el nom de Pell i om-
bra i s'articula entorn de part del
material del llibre Barcelona, ciu-
tat imaginada del 1998.

La mostra d'Antoni Bernad, de-
nominada Retrats, està formada
per fotografies que formen part de
l'obra completa Catalans. Retrats,

que recull dues-centes imatges
de personalitats com Salvador
Dalí, Antoni Tàpies, Antoni Clavé
i Joan Miró.

L'objectiu de Bernad en l'ex-
posició que s'inaugura avui és re-
produir la instantània anglosaxo-
na de l'elit intel·lectual, inspirada
en les de Cecil Beaton, els ducs de
Windsor o les grans estrelles de
Hollywood.

Les mostra de Manel Esclusa
està formada per dinou fotografies,
mentre que la d'Antoni Bernad, per
una trentena. La comissària és
Glòria Bosch, directora d’art de la
Fundació Vila Casas i exdirectora
del Museu d’Art de Girona.
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Esclusa i Bernad exposen 
al museu de fotografia de 
la Fundació Vila Casas

El periodista Víctor Amela va
guanyar  la XXXVI edició del Pre-
mi Ramon Llull de las Lletres Ca-
talanes, dotat amb 60.000 euros,
amb la història romàntica La filla
del capità Groc, una reconstrucció
èpica de «Groc», personatge real
del Maestrat, que defensava els
ideals carlistes al segle XIX.

El jurat, format per Anne-Lau-
re Aymeric, Carles Casajuana, Pere
Gimferrer, Gemma Lienas i Emili
Rosales ha escollit l’obra d'entre les
48 presentades en el premi con-
vocat per Editorial Planeta.

Per a Lienas, Amela «te'ls fa
viure, sents els seus sentiments i les

seves emocions, i això en l'escrip-
tura masculina no és fàcil de tro-
bar», mentre que Carles Casajua-
na diu que, encara que des del
principi el lector sàpiga que Tomàs
Penarrocha –com es deia real-
ment el personatge– defensa una
causa perduda, es tenen ganes de
seguir tota la seva peripècia.

El periodista, que s'ha passat al
català per primera vegada en la
seva llarga trajectòria professional,
ha explicat que el «Groc» és un per-
sonatge del poble d'on descendeix
la seva família paterna, Forcall, i del
qual va sentir parlar per primera
vegada quan era un nen, i que allà
era vist com un Robin Hood.
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El periodista Víctor Amela
guanya el Ramon Llull amb
«La filla del capità Groc»

L'Ajuntament de Cadaqués
 desencallarà la rehabilitació del
Corral de la Gala, que Salvador Dalí
va comprar a mitjans dels anys 50
perquè la seva musa tingués un es-
pai on evadir-se i fer-hi festes. 

L'edifici, marcat per l'emprem-
ta del geni surrealista, porta anys en
desús. El ple municipal preveu
aprovar una partida de 65.000 eu-
ros per dur-hi a terme una actua-
ció urgent que permeti reobrir-lo.
L'alcalde, Josep Lloret, assegura
en declaracions a Catalunya Ràdio
que fins ara al corral «no s'hi ha po-
gut fer mai res perquè es troba en
un estat precari» i que, amb aques-
tes obres, es vol convertir «en un es-
pai visitable o un lloc on s'hi puguin
fer activitats puntuals». 

La intenció és que, un cop l'e-
difici s'hagi condicionat, amb el vis-
tiplau de la Fundació Gala-Salva-
dor Dalí, el corral es pugui inclou-
re dins el triangle dalinià. 

Salvador Dalí va comprar aquest
corral a un pastor transhumant
de Queralbs l'any 1953. L'edifici té
uns mil metres quadrats, una quar-
ta part dels quals estan construïts. 

Va ser el mateix pintor qui en va
decorar les estances, afegint-hi
elements característics del seu
particular univers. Com la gran
xemeneia de la sala principal o la
finestra rectangular i torta de la cui-
na. A més d'un pati exterior, el
corral compta amb un altell, on la
musa hi va instal·lar un llit.
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Cadaqués desencalla la
rehabilitació del Corral de
la Gala pel circuit dalinià
La intenció és condicionar aquest edifici de 1.000 m2 i poder-lo

incloure al triangle dalinià amb el vistiplau de la Fundació Gala-Dalí
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El Meadows Museum de Dallas (EUA) ha comprat L’homme poisson, una
important peça de l’etapa surrealista de Dalí. El quadre, el primer de Dalí per
al museu de Texas, és la peça central de l’exposició que el Meadows dedica a
Dalí fins el proper 19 de juny. L’oli data de 1930 i es va exhibir en la primer
mostra de Dalí als Estats Units amb La persistència de la memòria (1931).



Dallas adquireix «L’homme poisson»

Núria Esponellà.
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