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El gironí Àlex Hernàndez i el figuerenc Joan Manuel
Soldevilla, guanyadors dels premis literaris de Mollerussa
Mollerussa. El periodista gironí Alex Hernàndez ha guanyat
el 17è Premi de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa amb
l'obra 'Oblidades a les golfes', un retrat de la vida nocturna
de la Costa Brava, mentre que el figuerenc Joan Manuel
Soldevilla ha aconseguit el Rovelló d'Assaig de Literatura
Infantil i Juvenil amb una biografia sobre el dibuixant
Josep Escobar.
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Josep Borrell, portaveu del jurat de premi de Novel·la Breu va
destacar de l'obra guanyadora que era 'una novel·la testimoni
d'una rabiosa contemporaneïtat'. L'autor, el periodista gironí Àlex
Hernàndez, ha destacat que el relat 'és una novel·la coral
biogràfica on apareixen coses d'alguns personatges que he
conegut i reflecteix una determinada Costa Brava de les moltes
que hi ha'. Per Hernàndez, la seva obra és 'molt estripada i
hiperrealista, i reflecteix l'ambient nocturn de les discoteques i
afters dels primers anys 90'.
El guanyador ha treballat com a periodista, productor, guionista,
presentador televisiu i és un dels cofundadors de la productora
televisiva Imago Produccions amb seu a Girona. El 1999 va
guanyar el Premi de Narrativa Eròtica de la Universitat de Girona
amb el recull de contes 'Quotes sexuals' i també és autor de la
biografia de la gironina Victòria Ferrer sota el títol 'Llàgrimes
d’una Mare'.
L'accèssit en aquesta categoria se'l va endur la periodista Marta
Planes, nascuda a la localitat de Pons tot i que resideix a
Barcelona, amb l’obra 'Records des de Mèxic', una novel·la
sentimental sobre el drama d’una família en plena postguerra i
que el jurat va destacar pel retrat que fa de la misèria moral de
l’època.
El Premi Rovelló d'Assaig de Literatura Infantil i Juvenil el va
guanyar el figuerenc Joan Manuel Soldevilla per segon cop amb
una biografia del dibuixant de còmics Josep Escobar. L'obra
ressegueix la carrera d'Escobar abans de la Guerra civil, el seu
activisme cultural en camps com el cine o el teatre i la seva
trajectòria més coneguda, com a dibuixant de personatges
populars com Carpanta o Zipi i Zape.
Soldevilla va destacar el 'llegat humà, generós' d’Escobar,
testimoni del que havia estat la historieta catalana anterior a
1936. Soldevilla que ja havia guanyat la primera edició del premi
amb 'L’abecedari de Tintín', havia estat professor de Literatura
Hispànica a la Universitat de Girona fins el 2001 i actualment
treballa a l’editorial Vicens Vives. Loes obres guanyadores en les
dues categories seran publicades per l'editorial lleidatana Pagès
Editors.
Els premis es van atorgar en un acte presentat pel periodista
Jaume Segalés en el que l'alcalde de Mollerussa, Toni Bosch, va
destacar la continuïtat de les Festes de Sant Isidori al llarg de
tres dècades. En nom del jurat, Josep Vallverdú, va destacar la
qualitat de les obres finalistes mentre que el sociòleg Sebastià
Serrano advertir sobre el descens dels índex de lectura. La nit va
estar amenitzada musicalment per David Sánchez i Laura
Tutusaus, alumnes de l’Escola Municipal de Música Jordi Piqué de
Mollerussa.
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