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Divendres 8 de juny, es van fer públics els premis de narrativa breu Víctor Mora. La participació
en els de narrativa va ser molt important,amb una participació de prop de 30 relats breus que el
jurat va destacar per la seva qualitat i diversitat.
L?autor de Blanes, Joan Adell i Alvarez, que signa amb el pseudònim Telm, va ser proclamat
guanyador per la seva obra ?El mossèn de les putes?. Aquest serà el títol del llibre que es publicarà
dins aquest 2007 amb 13 narracions més.Aquestes van ser considerades com a finalistes i, per tant,
podran formar part de la publicació d?aquesta obra que en aquesta edició arriba a la vuitena
publicació.
La sinopsi d?aquest conte és, segons l?autor, ?Un vell capellà, dels que no s?han tret la sotana i
que des de fa anys viu en una antiga escala del barri gòtic barceloní,veu la seva vida trasbalsada
per la instal?lació d?una casa de barrets en el pis de sota.?,comentava Joan Adell, que s?afanyava a
especificar que és una història per a tots els públics.
La historia explica les reaccions de tots els implicats,els veïns,la dona de fer feines,la mestressa del
prostíbul,les putes, els clients, el mateix mossèn, fins i tot el senyor bisbe,amb especial atenció a la
relació que arriba a establir-se entre la senyora Lola, mestressa de la casa, les seves pupil?les i el
capellà.?He intentat descriure personatges creïbles i plens d?humanitat,però no sé si ho he
aconseguit.?, deia Adell,que es mostrava molt satisfet del premi.
Adell va néixer a Blanes l?any 1938.És farmacèutic, metge i cirurgià, especialista en anàlisis
clíniques.Ara ja és jubilat i té una activitat relacionada amb la narrativa i la literatura molt
activa.Col?labora de manera continuada, a la revista ?Actual? de Blanes, la revista ?Espais? de
Barcelona i la pàgina web ?Relats en català?.Dins aquesta trajectòria ha estat premiat en diverses
ocasions. El primer l?any 2006 en la vessant poètica.
Els altres finalistes que compartiran l?obra editada són:
1.-"Un cas de vida o mort", autora Miracle Sala Ferré, de Girona.
2.- "El pirata de Farmacusa", autor Josep Masanés i Nogués, de Maó (Menorca).
3.-"Degustació", autor Joan Cardona Romanos, de Girona.
4.-"Mentre m'abandones", autor Sergio Roche Font, de Barcelona.
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5.-"Neu", autora Isabel Gràcia Victorio, de Vilanova i la Geltrú.
6.-"Segetes en la nit", d'Enric Roca Perich, de Girona.
7.-"Nous temps, nous papers", autor Marc Pallarés Piquer, de Vilareal.
8.-"Contactes de la minyonia", autor Josep Valor i Gadea, de València.
9.-"El projecte d'apadrinament", autora Anna Maria Corredor Plaja, de Pals.
10.-"Conte Vienès", autor Jeremies Soler Gimenez, de Terrassa.
11.-"Ciutat amarga", autora Carme Cabús Mañosa, de Sant Cugat del Vallès.
12.-"Arran de mar", autor Jordi Pastó i Tella, de Lleida.
13.- "Mentides", autor Rafael Hitlodeo, de Gavà.
El llibre, que com sempre, serà editat per Edicions la Busca, es presentarà en un acte al públic dins
la tardor d?aquest 2007.
Fuente: mpous
Autor: mpous
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