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LITERATURA Genís Sinca obté el màxim guardó en llengua catalana per un relat amb protagonista tortosí

Una obra de Joan
Panisello, al Museu
Nacional de Ceràmica

El premi Josep Pla 2013, per a una obra
inspirada en la força de la gent de l’Ebre
TORTOSA Carles Ferrando

La sèrie Binomi Arbre-Home a les
Terres de l’Ebre continua donant alegries al ceramista jesusenc Joan Panisello. Després que diverses obres
d’aquesta fornada ja figuren en
col·leccions com les del Museu d’Art
Modern de Tarragona, el Museu Tiflològic de la Fundació ONCE o de
l’edifici d’Enginyeria i Arquitectura
La Salle a Barcelona, entre d’altres,
ara Panisello n’afig una altra a una
de les col·leccions de ceràmica més
destacades de l’Estat espanyol: la
del Museu Nacional de Ceràmica
González Martí, ubicat al Palau Marqués de Dosaguas, de València, el
més important d’Espanya en aquest
àmbit. La peça, en concret, és la de
Pimpoll, feta el 2012 a Arnes.
Amb la sèrie Binomi Arbre-Home,
Panisello s’aproxima a la natura i fusiona les seues creacions amb les
textures i dibuixos de les escorces
de diferents arbres del territori. ■

El grup Pere Sans pren
el relleu a la mostra de
teatre d’Òmnium
Dins el seguit d’actuacions mensuals que conformen la primera
mostra de teatre amateur que organitza Òmnium Cultural a les Terres
de l’Ebre, diumenge 13 de gener el
grup Pere Sans del Centre Cultural
Recreatiu d’Ulldecona actuarà a
l’auditori Felip Pedrell de Tortosa.
Serà a partir de les 18 h, amb l’obra
de Nikolai Gógol L’inspector general.
Aquesta serà la quarta representació de les sis de què consta
aquest cicle pensat per reforçar el
paper que duen a terme els nombrosos grups amateurs a les Terres
de l’Ebre. D’entre les formacions
participants en sortirà una de
guanyadora escollida per un jurat,
que podrà tornar a actuar al Felip
Pedrell coincidint amb el Dia Nacional del Teatre. ■

La nit del dia de Reis és una de les
grans cites de la literatura a casa nostra. L’editorial Destino concedeix els
premis Nadal i Josep Pla, i enguany el
protagonisme ebrenc ha sigut destacat, no només perquè el rapitenc Emili Rosales n’és el director editorial, sinó
també, i sobretot, perquè l’obra guanyadora del premi Pla té una estreta
vinculació amb les Terres de l’Ebre: el
periodista i escriptor manresà Genís
Sinca ha obtingut el guardó per Una
família exemplar, la història de dos nissagues catalanes, una de Manresa i
una altra de Tortosa, que veuen com
s’uneixen els seus arbres genealògics
respectius. “M’interessa molt la petjada d’Artur Bladé i Desumvila i per
aquest motiu he viatjat sovint a Benissanet i a la resta de les Terres de
l’Ebre”, explica l’autor a L’EBRE. “Vaig
voler que una de les famílies protagonistes de l’obra fos de Tortosa,
una ciutat que he visitat diverses vegades i que considero una capital
molt interessant”, afig.
El relat se centra en la família BouAntich; ell natural d’Amposta i ella, de
les Antich influents i terratinents arrossaires de Tortosa, explica Sinca, que
veuen com sa filla es casa amb l’hereu
dels Mirabaix, una família benestant
però sense història de Manresa. L’enlluernament que en un primer moment pateix el patriarca Bou, mentre

pensa que ha trobat el gendre ideal, es
transforma en pànic quan s’adona de
l’oportunisme de la família manresana, i de com això posa en perill el cognom familiar. Aquest és el fil que nodreix la novel·la, una tragicomèdia
que explora les relacions personals i familiars, amb especial atenció a les conseqüències de les males decisions que,
en un moment o altre, tothom prenem. Segons va dir en rebre el guardó, el relat vol que siga un “antídot
contra l’ensopiment que envaeix la
societat actual”, i és això mateix el
que el va convèncer perquè una de les
famílies fos tortosina: “davant l’enlluernament pel diner fàcil a què
hem assistit, ara cal que ens fixem
en els valors i en la història que acumulem. La gent de l’Ebre ho demostra sovint i queda reflectit molt clarament amb la força amb què defensen l’aigua”, assenyala en una
conversa telefònica amb L’EBRE.
Pel que fa a un dels personatges
principals, el pare de la núvia, a la novel·la és un conegut pediatre establit a
la capital del Baix Ebre. Un home que
“molts tortosins pensaran reconèixer en algun conegut metge de la
ciutat”, avança, tot i que l’autor evita
revelar-ne el nom.
El premi Josep Pla, que enguany ha
arribat a la 45a edició, té una dotació
de 6.000 euros. La novel·la guanyadora arribarà a les llibreries el dia 7 de febrer. ■

Genís Sinca es declara enamorat de l’Ebre i de la seua gent. / L’EBRE

Emili Rosales (dreta), lliurant el premi Nadal a Sergio Vila-Sanjuán. / ACN

MÚSICA Edició especial amb 16 intèrprets femenines

CINEMA Pere Ponce, nominat a millor secundari

‘Enderrock’ reuneix en un CD Névoa,
Carme Canela i Montse Castellà

‘El bosc’, amb 11 candidatures,
gran aspirant als premis Gaudí

TORTOSA Redacció

La revista Enderrock inclourà en el
seu pròxim número un CD especial
amb setze de les cantants femenines
més destacades del món musical català. Es tracta d’un disc recopilatori
en el qual també tindrà cabuda una
cantant tortosina, Montse Castellà,
que d’aquesta manera compartirà llibret amb altres noms destacats com
els de Sílvia Pérez Cruz, Ivette Nadal,
Anna Roig i l’Ombre de Ton Chien,
Marina Rossell, Meritxell Gené, Névoa i Carme Canela, entre d’altres.
El tema que interpreta Castellà al
CD és La barca, una de les cançons
incloses al seu tercer disc, Gèminis,

en el qual musica versos d’autors
com ara Gerard Vergés o Jesús Massip.
Aquesta notícia coincideix amb
una altra novetat en la trajectòria de
Montse Castellà, ja que fa pocs dies
s’ha conegut que el 8 de març actuarà a la coneguda sala Luz de Gas de
Barcelona, en el marc del festival Barnasants. En aquest concert, la cantant tortosina repassarà els temes
més importants dels tres discos que
ha editat (Todo es relativo, L’escriptor
inexistent i Gèminis), i es farà acompanyar a l’escenari de la violinista Simone Lambregts, amb qui col·labora
habitualment, així com d’altres músics del territori. ■

TORTOSA C. F.

El film El bosc, que l’estiu passat
va mobilitzar durant prop d’una
setmana la petita vila d’Arnes, és
una de les principals aspirants als V
Premis Gaudí. La llista de candidatures inclou aquest film d’Óscar Aibar en onze categories, entre les
quals a la millor pel·lícula, al millor
guió, al millor actor (Àlex Brendemühl) i actriu (Maria Molins), i al
millor actor masculí de repartiment,
paper que interpreta el tortosí Pere
Ponce. L’actor ebrenc haurà de
competir en la mateixa categoria
amb altres pesos pesants del cine-

ma català, com ara Eduard Fernández, per Una pistola en cada mano;
Francesc Orella, Els nens salvatges, i
Lluís Villanueva, Fènix 11*23.
Amb aquestes onze nominacions,
El bosc és la segona pel·lícula que
opta a més premis, només un per
sota de la pel·lícula muda i en blanc
i negre Blancanieves, el film de Pablo Berger que representava l’Estat
espanyol en la cursa cap als Oscars.
A partir del 14 de gener començarà la segona ronda de votacions
de cada categoria, per tal que el 3
de febrer es puga dur a terme la gala de lliurament, que enguany presentarà Andreu Buenafuente. ■

