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Es lliuren els premis del Certamen Literari Joan Arús

Dilluns 20 d'octubre de 2003
Diversos castellarencs van ser premiats dissabte, 18 d'octubre, per les seves
creacions literàries. Tot plegat, en el marc de l'acte de lliurament de premis de la
quarta edició del Certamen Literari Joan Arús, que es va fer a l'Auditori Municipal i
que va comptar amb unes 60 persones de públic. Jordi Buch amb l'obra Per les vores
de dues pells va ser guardonat amb el primer premi en la modalitat de novel·la, i
com a premi va rebre 2.100 euros. Aquesta no és la primera vegada que Buch
presenta una obra en algun certamen literari, si que ho fa però, en la modalitat de
novel·la. Col·laborador en ràdio i premsa, Buch està molt satisfet d'haver aconseguit
el primer premi. "L'obra es desenvolupa durant la primavera del 36 i narra la
història d'una dona disgustada amb la vida que porta, que recorda la seva
infància i la seva relació amb la seva cosina mallorquina", va explicar Sancho.
Al llarg de l'obra, els personatges viuen diferents situacions grotesques i eròtiques.
En la modalitat de narració curta, el primer premi va ser per Àlex Sancho per l'obra
L'Avinguda. Sancho va rebre una compensació econòmica de 450 euros. Aquesta ha
estat la primera vegada que Sancho es presentava a un concurs literari. Actualment
treballa a Onda Rambla, i també ha passat per la Ser de Terrassa i Ràdio Castellar.
També ha fet de guionista a TV3. Segons Sancho és una satisfacció molt gran haver
rebut aquest premi. "És bonic que el premi me'l donin al meu poble perquè em
sento molt de Castellar. També estic molt content per la il·lusió que ha
despertat la narració i el mateix premi pels meus familiars i amics" ha explicat
Sancho. Pel que fa a les beques d'investigació, es van concedir tres premis. Ernest
Gallart per La quotidianeïtat de la reraguarda republicana durant la Guerra Civil
espanyola: el cas de Castellar del Vallès (1936-1939); David Serrano per Memòria
femenina de la repressió i els lagers i Gabriel Juan Galmés per Francesc de Borja
Moll en la premsa del seu temps van ser els tres guardonats. El tres van rebre
cadascun 500 euros com a premi, i en rebran 500 més una vegada hagin presentat
els treballs definitius. Ho han de fer abans del 31 de maig de l'any que ve. Aquest
any s'havien presentat al Certamen un total de 106 treballs, 18 dels quals
corresponen a novel·la, 85 a narració curta, i 3 projectes d'investigació dins la
modalitat d'assaig. La regidora de l'Àrea de Serveis a les Persones, Montse Gatell,
ha valorat aquesta quarta edició del Certamen Literari molt positivament, tant pel
que fa al nombre de participants que ha estat semblant a l'any passat, com per la
qualitat de les obres. "Des de la Regidoria de Cultura estem molt satisfets per la
participació perquè hi ha gent que repeteix. Cal destacar que el certamen
literari està dins el panorama de concursos literaris de Catalunya. A més, entre
les obres presentades, n'hi ha algunes de gran qualitat", va destacar Gatell.
L'acte de lliurament de premis del Joan Arús, va servir per presentar el segon
número de la revista Recerca. Aquesta revista està escrita per l'Arxiu d'Història
Municipal amb la col·laboració de la regidoria de cultura.
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