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13/03/2023 TV TV3 TN Vespre (minut 32,28") redacció enllaç web

13/03/2023 TV Betevé "Plaça Tísner" pendent enllaç

14/02/2023 Diari El Periódico Elena Hevia pdf

14/02/2023 Diari ARA Núria Juanico pdf

14/02/2023 Diari El Punt Avui Lluís Llort pdf

14/02/2023 Diari Segre redacció pdf

14/02/2023 Diari La Vanguardia Francesc Bombí pdf

14/02/2023 Digital Cultura 21 redacció enllaç web

13/02/2023 Digital Notas de Prensa Giorgio Mendoza Ozuna enllaç web

13/02/2023 Digital West Observer redacció enllaç web

13/02/2023 Digital Betevé Queralt Gómez enllaç web

13/02/2023 Digital ARA Núria Juanico enllaç web

13/02/2023 Digital Vilaweb ACN enllaç web

13/02/2023 Digital El País redacció enllaç web

13/02/2023 Digital NYZNEWS redacció enllaç web

13/02/2023 Digital El Periódico Elena Hevia enllaç web

13/02/2023 Digital SiesTV redacció enllaç web

13/02/2023 Digital El Punt Avui Lluís Llort enllaç web

13/02/2023 Digital La Vanguardia Francesc Bombí enllaç web

13/02/2023 Digital L'Illa dels Llibres Jordi Milián enllaç web

13/02/2023 Digital Catalunya Ràdio Montse Camps pendent podcast

13/02/2023 Digital Europa Press redacció enllaç web

13/02/2023 Digital La República ACN enllaç web

13/02/2023 Digital Les Vegueries redacció enllaç web

13/02/2023 Digital Al Dia Europa Press enllaç web

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-vespre-13022023/video/6203368/
https://cultura21.cat/noticies/lluis-anton-baulenas-guanya-el-primer-premi-santa-eulalia-de-novella-de-barcelona/
https://notasdeprensa.org/lluis-anton-baulenas-gana-el-primer-premio-santa-eulalia-con-una-novela-ambientada-en-la-barcelona-de-2003-y-la-burbuja-inmobiliaria-cataluna/
https://westobserver.com/news/europe/lluis-anton-baulenas-wins-the-first-santa-eulalia-award-with-a-novel-set-in-barcelona-in-2003-and-the-housing-bubble/
https://beteve.cat/cultura/sere-teu-mirall-lluis-anton-baulenas-endu-primer-premi-santa-eulalia/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=beteve
https://llegim.ara.cat/actualitat/lluis-anton-baulenas-premi-santa-eulalia-barcelona_1_4625493.html?utm_medium=social&utm_campaign=echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1676315436
https://www.vilaweb.cat/noticies/lluis-anton-baulenas-guanya-primera-edicio-premi-santa-eulalia-de-novella/
https://elpais.com/espana/catalunya/2023-02-13/lluis-anton-baulenas-gana-el-primer-premi-santa-eulalia-con-una-novela-ambientada-en-la-barcelona-de-2003-y-la-burbuja-inmobiliaria.html
https://nyznews.com/2023/02/13/lluis-anton-baulenas-wins-the-first-santa-eulalia-award-with-a-novel-set-in-barcelona-in-2003-and-the-house-bubble/
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20230213/lluis-anton-baulenas-pone-marcha-premio-santa-eulalia-novela-barcelona-82922520?utm_source=twitter-dogtrack&utm_medium=social&utm_campaign=EPcultura_cas
https://sies.tv/lluis-anton-baulenas-guanya-la-primera-edicio-del-premi-santa-eulalia-de-novella.html
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2254362-lluis-anton-baulenas-premi-santa-eulalia.html
https://www.lavanguardia.com/encatala/20230213/8754603/baulenas-primer-guanyador-premi-santa-eulalia-novel-barcelona.html
https://www.illadelsllibres.com/lluis-anton-baulenas-guanya-la-primera-edicio-del-premi-santa-eulalia-de-novella-de-barcelona/
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-lluis-anton-baulenas-gana-premi-santa-eulalia-novela-sere-teu-mirall-20230213200150.html
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/lluis-anton-baulenas-guanya-la-primera-edicio-del-premi-santa-eulalia-de-novella-de-barcelona-amb-sere-el-teu-mirall/
https://lesvegueries.cat/ambit-metropolita-de-barcelona/barcelones/lluis-anton-baulenas-guanya-la-primera-edicio-del-premi-santa-eulalia-de-novel-la-de-barcelona-amb-sere-el-teu-mirall
https://www.aldia.cat/gent/noticia-lluis-anton-baulenas-guanya-premi-santa-eulalia-novella-amb-sere-teu-mirall-20230213212411.html
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Col·labora:

14 DE FEBRER DE 18.30 H A 20 H
MONESTIR DE PEDRALBES

Pensar la pau, pensar la guerra
Amb Kristian Herbolzheimer
QUÈ ÉS LA PAU?

Reserva la teva entrada a monestirpedralbes.barcelona/pau o escanejant el 
codi. O al telèfon de reserves 932 56 34 27

DIÀLEGS 
DE PEDRALBES

Com ja va passar amb la in-
terlocutòria de Pablo Lla-
rena sobre les euroordres, 
el president de la sala se-
gona del Tribunal Su-

prem, Manuel Marchena, ha convertit 
la seva adaptació de la condemna als lí-
ders del Procés al nou Codi Penal en un 
al·legat polític i, a sobre, ignora la re-
forma. Però no per esperada és menys 
greu, aquesta manera de procedir de la 
judicatura espanyola, que en els últims 
anys s’ha convertit en un ac-
tor polític més i ha atacat, 
quan li ha convingut, el go-
vern de Pedro Sánchez i l’in-
dependentisme. On és la se-
paració de poders? On és el 
respecte a la voluntat popular 
expressada a les urnes? 

Recordem que Marchena havia de 
decidir bàsicament si rebaixava la in-
habilitació als condemnats en funció 
de la nova modalitat de malversació 
atenuada, ja que els indults van extin-
gir la pena de presó, però mantenia les 
inhabilitacions lligades als delictes de 
sedició, que ara ja no existeix, i malver-
sació. Doncs bé, en la mateixa línia que 
Llarena (company seu al Suprem), 
Marchena considera que no es pot 
aplicar la malversació atenuada (quan 

no hi ha ànim de lucre), en el cas del 
Procés perquè els diners es van dedi-
car a finançar un referèndum il·legal. 
Així doncs, segons aquesta particular 
lectura de la llei, ni Oriol Junqueras, ni 
Jordi Turull, ni Raül Romeva ni Dolors 
Bassa, que estaven condemnats per 
malversació, tenen dret a cap rebaixa 
de pena d’inhabilitació, que es manté 
com estava fins al 2030 i 2031. 

El que resulta més increïble de la 
interlocutòria és que Marchena con-

demna per un delicte de desordres pú-
blics Jordi Sànchez i Jordi Cuixart per 
la manifestació davant la conselleria 
d’Economia del 20 de setembre del 
2017. Dues persones que, segons tots 
els testimonis i imatges, es van dedi-
car durant tota la jornada a assegurar 
que fos una protesta pacífica, resulta 
que són condemnats per haver-se en-
filat a un cotxe de la policia per, megà-
fon en mà, desconvocar la manifesta-
ció. Les úniques dues persones que no 
havien comès cap delicte, ni tan sols 

els de desobediència, perquè com a lí-
ders de la societat civil l’únic que van 
fer va ser exercir drets fonamentals 
com el de manifestació, ara resulta 
que són condemnats per uns aldarulls 
imaginaris. Això sí, com que la pena 
per aquest delicte és més baixa que la 
sedició, la pena per inhabilitació que 
els quedava es dona per extingida. És 
el mateix que passa amb Carme For-
cadell, Joaquim Forn i Josep Rull, que 
ara passen a estar condemnats per 

desobediència però també 
amb la pena extingida. 

Però, com dèiem, Marche-
na dedica moltes pàgines a 
criticar la reforma del Codi 
Penal, igual que en el seu dia 
va fer amb els indults. El jut-

ge del Suprem no ha digerit gens bé 
la derogació de la sedició, i per això 
defensa a ultrança la vigència 
d’aquest delicte i diu que “la reforma 
deixa impunes els processos d’inde-
pendència sense violència”. Esclar, 
perquè si no hi ha violència i la decla-
ració d’independència és simbòlica i 
no té efectes, com va passar, on és el 
delicte? Al capdavall, es demostra que 
no es tractava de perseguir uns fets 
concrets, sinó una ideologia que con-
sideren un perill.

Marchena es regira contra 
Sánchez i l’independentisme

L’EDITORIAL

Es demostra que no es tractava de 
perseguir uns fets concrets, sinó una 

ideologia que consideren un perill

És l’explicació del Parlament a l’exclusi-
va de l’ARA sobre els premis de jubilació, 
de 100.000 euros, que han cobrat al-
menys deu ex alts funcionaris, també be-
neficiaris de la “llicència per edat”. P. 05

El premi del Parlament és 
per “la plena disponibilitat”

Caces dels Estats Units han abatut un 
quart objecte volador no identificat. Ja 
se’n diu així perquè de globus ho eren no-
més els dos primers. Washington i Pequín 
s’acusen d’espionatge. P. 10

Quart ovni abatut, misteri 
sense resoldre

NO T’HO POTS PERDRE

LES CARES DEL DIA

El xou de la mitja part de la Su-
per Bowl fa temps que vola sol. 

Fins i tot hi ha qui diu que compta 
més que el futbol americà. En tot cas, 
la cantant de Barbados va respondre 
a les altes expectatives, ja que porta-
va set anys allunyada dels escenaris 
i, a més, actuava sola, a diferència 
dels últims xous de la Super Bowl. En 
13 minuts va fer reviure fins a 12 dels 
seus grans hits. I embarassada. P. 27 

L’escriptor barceloní (de Sant 
Andreu) és el primer guanya-

dor del premi Santa Eulàlia, la potent 
(25.000 € per al guanyador) propos-
ta de Comanegra i Àfora Focus Edi-
cions per promoure la literatura no-
vel·lesca sobre Barcelona. A Seré el 
teu mirall respon afirmativament a la 
pregunta “Podem fer malbé una ciu-
tat que ens estimem?” P. 23

Lluís-Anton Baulenas

Rihanna

En un context tan masclista 
com el futbol pren especial va-

lor que el txec hagi estat el primer 
internacional, i encara en actiu, que 
diu que és homosexual. És també el 
primer futbolista de la lliga espa-
nyola que ho fa: encara que juga a 
l’Sparta Praga del seu país, ho fa 
com a cedit pel Getafe, que és el club 
que té els seus drets. P. 28

Jakub Jankto

01 
Us expliquem per què s’ha 

disparat el nombre de dones 
russes embarassades que 

pareixen a l’Argentina? Té a 
veure amb el passaport  

 
02 

Al Parlament se celebra el 
debat sobre les esmenes a la 
totalitat dels pressupostos   

 
03 

Segon dia del judici a Laura 
Borràs. Es resol la petició 

d’Elbal i Boye de suspendre’l

I TAMBÉ A L’ARA.CAT
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El músic londinenc Elvis Costello actuarà al Palau de la 
Música el 5 de setembre. Les entrades es posaran a la 
venda aquest divendres a les 10 h a la web de Live 
Nation i el dia abans estaran disponibles en prevenda. 

ELVIS COSTELLO 
AL PALAU DE LA 
MÚSICA

La literatura infantil i juvenil compta amb un nou 
segell, Inuk, que forma part d’Abacus. L’editorial 
s’estrenarà amb Contes sobre la marxa de Júlia Blum i 
El gran llibre de les respostes increïbles.

NEIX INUK, UN 
NOU SEGELL 
EDITORIAL

MÚSICALITERATURA

Andrea Motis al Festival Jardins de 
Pedralbes del 2020. PERE VIRGILI

Quatre promotores 
opten al Festival de 

Pedralbes

Finalment, són quatre les promotores que vo-
len organitzar concerts als Jardins de Pedral-
bes, a Barcelona, durant tres anys, i sempre en-
tre el 19 de juny i el 2 d’agost. La Generalitat ha 
rebut ofertes de Concert Studio (que és qui ha 
organitzat el festival entre el 2013 i el 2021, 
quan la cessió de l’espai corresponia a l’Ajun-
tament de Barcelona), Clipper’s, Big Tours 
(més coneguda pel nom comercial de Doctor 
Music) i Proactiv.  

El resultat del concurs es farà públic a partir 
del 23 de febrer, un cop s’hagi completat la va-
loració de cada proposta atenent als criteris de 
programació (que atorguen fins a 25 punts so-
bre 100), als d’originalitat i qualitat (també fins 
a 25 punts) i als econòmics (fins a 50 punts). Les 
bases del concurs preveuen el pagament d’un cà-
non de 458.055 euros, impostos no inclosos, per 
la durada total del permís d’ocupació, però 
aquesta quantitat pot ser més alta: de fet, tal com 
recullen les mateixes bases, “l’oferta que presen-
ti el preu del cànon més alt obtindrà la màxima 
puntuació (50 punts), i la resta d’ofertes seran 
avaluades de forma proporcional”.  

Concert Studio va crear el Festival Jardins de 
Pedralbes l’any 2013, portant a Barcelona el mo-
del de festival estiuenc que havia desenvolupat 
a Cap Roig: a l’aire lliure, amb village gastronò-
mic, cartell amb grans reclams internacionals i 
un aforament inicial d’uns 2.000 espectadors 
que posteriorment va anar més enllà dels 3.000. 
Concert Studio va disposar de l’espai mitjançant 
un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona que 
va vèncer el 2020, amb una pròrroga per l’excep-
cionalitat pandèmica el 2021. També és la pro-
motora responsable del Festival del Mil·lenni i 
el Cerdanya Music Festival. 

Clipper’s és la promotora actual del Festi-
val de Cap Roig, i també és la responsable del 
Summerfest Cerdanya, el Suite Festival i el 
Festival de Cambrils. Doctor Music té una llar-
ga trajectòria com a promotora, i aquest any 
organitza a Barcelona concerts de Robbie Wi-
lliams, Bruce Springsteen i Måneskin, entre 
altres. Pel que fa a Proactiv, és una promoto-
ra també amb seu a Barcelona que participa en 
l’organització de gires de grups com Stay Ho-
mas i Tokio Hotel i d’espectacles com Disney 
on Ice i la gira dels Harlem Globetrotters.e

BARCELONA
XAVIER CERVANTES

Lluís-Anton Baulenas guanya el 
premi Santa Eulàlia de novel·la

ència, que busca la redempció des-
truint remuntes arquitectòniques, 
ampliacions d’edificis que hi sumen 
una planta més. “En determinades 
èpoques s’ha fet un mal a la ciutat 
que ha quedat en la seva pell, als edi-
ficis. ¿Podem fer malbé una ciutat 
que ens estimem? Barcelona ens de-
mostra que sí”, diu l’escriptor. 

Baulenas va presentar-se al pre-
mi amb pseudònim, i el jurat –for-
mat per Francesco Ardolino, Llucia 
Ramis, Enric H. March, Jordi Gon-
zález i Alba Cayón– l’ha escollit per 
unanimitat. “L’obra ens va seduir 

per com fa dialogar els personatges 
amb la ciutat”, subratlla Cayón, que 
també en destaca “la profunditat 
dels personatges, incòmodes però 
tendres”, i “com tot el pes de les ide-
es arriba com un riu”. Baulenas, que 
ha escrit aquesta història amb una 
beca de la Institució de les Lletres 
Catalanes, no volia fer una novel·la 
d’idees per se, sinó que li interessa-
va construir una obra popular “amb 
l’ambició literària que correspon”. 
Barcelona apareix a Seré el teu mi-

rall com un personatge més que xu-
cla els estats d’ànim dels protago-
nistes i els exterioritza amb la seva 
aparença. Quan descriu espais de la 
ciutat, Baulenas també està descri-
vint els mateixos personatges en un 
joc de miralls amb la seva psicologia. 
“Volia crear personatges que es re-
flecteixen en la ciutat i a la inversa. 
Barcelona és la capital d’una nació 
sense estat. Això genera una esqui-
zofrènia entre les autoritats i els 
ciutadans. És una ciutat contradic-
tòria, literàriament molt interes-
sant”, assenyala l’escriptor. 

La capital catalana des del passat 
Barcelona és un territori habitual 
en les obres de Baulenas, que sovint 
s’hi refereix des del passat. Amb El 
fil de plata (Columna, 1998; premi 
Carlemany) s’aproximava a la capi-
tal catalana durant la Guerra Civil 
i a La felicitat (Edicions 62, 2001; 
premi Prudenci Bertrana) va posar 
el focus en els anys 30 al Paral·lel. 
“Soc un barceloní de Sant Andreu, 
i això em permet mirar-me Barcelo-
na des d’una certa distància”, diu 
Baulenas. Els seus objectius amb 
aquesta novel·la són “arribar al mà-
xim de gent possible”, “que els lec-
tors s’ho passin bé” i “fer reflexionar 
sobre aquesta ciutat tan increïble i 
única com és Barcelona, que ho té 
tot i no té res”.e

L’escriptor inaugura el guardó amb ‘Seré el teu mirall’

L’escriptor Lluís-Anton Baulenas fotografiat ahir a Barcelona. PERE VIRGILI

La imatge d’un home gran plorant 
per la mort del Floquet de Neu, el 
2003, va quedar gravada a la retina 
literària de Lluís-Anton Baulenas 
(Barcelona, 1958). L’escriptor va 
veure en aquella persona el reflex 
d’un moment històric de Barcelona, 
que aleshores estava immersa en la 
bombolla immobiliària. “No s’havia 
mort només un animal del zoo, hi 
havia alguna cosa més”, explica 
Baulenas, que va començar a des-
cabdellar aquella sensació fins a 
convertir-la en una novel·la. Seré el 
teu mirall és la guanyadora de la pri-
mera edició del premi Santa Eulàlia 
de novel·la, un guardó impulsat per 
l’editorial Comanegra –que en pu-
blica l’obra premiada– i Àfora Focus 
Edicions.  

El premi, dotat amb 25.000 eu-
ros, neix per reconèixer “la millor 
novel·la de Barcelona” i potenciar 
les obres que “defineixen Barcelona 
com a ciutat literària”, segons el di-
rector de la Fundació Romea, Fèlix 
Riera. La novel·la de Baulenas rema 
en aquesta direcció. El protagonis-
ta és un professor que acaba treba-
llant en una immobiliària fantasma. 
L’home toparà amb un personatge 
fosc, de classe alta i amb molta influ-

BARCELONA
NÚRIA JUANICO LLUMÀ

Postolímpica  
La novel·la transcorre a la 
Barcelona del 2003, amb  
la bombolla immobiliària



Neus
Rectángulo







| Punt de Vista | 3EL PUNT AVUI
DIMARTS, 14 DE FEBRER DEL 2023

‘Els gossos’ (reflexió
o metàfora)
b Els gossos fa milions d’anys que
sempre han viscut independents. Fa
un temps que van decidir venir a les
ciutats i oferir-se a “treballar” per a
una part de la societat. En principi tot
va ser a canvi d’allotjament i menjar i
així van passar molts anys. Un dia el
gos va conèixer una gossa i aquesta li
va dir: “Digues al teu amo que en lloc
d’allotjament i menjar et doni diners i
nosaltres ja ens buscarem la vida.”
L’amo va acceptar i els gossos van
decidir comprar-se un pis, tenir des-
cendència, comprar electrodomès-
tics, anar de vacances, comprar-se un
automòbil i van començar a ser feli-
ços. Un dia l’amo els va dir: “Ja no ne-
cessito els vostres serveis. Em sap
greu però les noves tecnologies estan
substituint molta mà d’obra i ja no us
necessito.” Llavors el gos es va trobar
en un gran problema, va perdre el pis i
les poques propietats adquirides.
Molts es van demanar com podia és-
ser que si sempre havien pogut so-
breviure durant milions d’anys ara es
trobessin en aquesta situació. Segu-
rament tindrem moltes respostes,
però no solucions. Ara només els
queda que els subvencionin, això és el
que la nova societat hem creat. No sé
si serem capaços de canviar-la. Espe-
ro que lluitem per aconseguir-ho.
JOSEP MEGIAS VERGES
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)

A ella no
b Aquest diumenge, Anna Puig es
va dirigir a l’aficionada de la Penya
que presumptament va dirigir in-
sults racistes a un jugador de l’equip
rival la setmana passada. Doncs bé,
el meu germà era molt a prop de la
noia i assegura que aquesta es va
passar el partit dient “burro” als ju-
gadors de l’Ulm, no “mono” com
han transcrit tots els periodistes ex-
perts en lectura labiofacial nacio-
nals i part dels estrangers. Estic
d’acord que hi ha maneres més ele-
gants de comportar-se en un camp,
però es veu que els improperis de
l’espectadora tenien certa gràcia,
perquè “burro” és un insult antic
que provoca més nostàlgia que in-
dignació. L’Anna Puig posa tota la
seva retòrica al servei de la pena de
telenotícies, però si Yago dos San-
tos hagués sentit la noia dient-li
“mono” a uns deu metres de distàn-
cia això voldria dir que pel cap baix
dos-cents espectadors també ho
haurien sentit. Que cap d’aquests
espectadors no li parés els peus en
ple segle XXI és, en dues paraules,
im possible.
FRANCESC OLIVERAS NOLIS
Badalona (Barcelonès)

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades
personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de
telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix,
cal que no superin els mil caràcters d’extensió. El Punt Avui es
reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran
cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos
s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu

s demencial la quantitat de perso-
nes –també del gènere femení, per
increïble que sembli– que s’exalten

quan a una dona amb projecció pública,
o no, se li dibuixen els mugrons. Doncs
sí, les dones tenim mugrons, i de moltes
formes, mides i colors. N’hi ha d’aurèo-
la gran i d’aurèola petita, i també mu-
grons que no són ni grans ni petits. N’hi
ha que són simètrics i n’hi ha que no
passarien per bessons. Alguns han es-
tat font de vida per a nadons i d’altres
no han alletat ni alletaran mai. Perquè
no han pogut, perquè no s’ha generat
l’ocasió o perquè no els ha donat la san-
ta gana. Tres raons igual de vàlides. Les
dones tenim mugrons d’ençà que nai-
xem i hem gastat més del compte en
sostenidors amb farcit perquè de peti-
tes, i no tan petites, havien sentit que
només les dones fresques trien transi-
tar per la vida espitregades. Tenim mu-
grons i tenim pits. Pits de diferents mi-

É “Hem ofegat les
nostres tetes en
sostenidors que et
tallaven la respiració
per evitar les
mirades perverses

des i formes. A les generacions que co-
mencem a tenir una edat ens heu fet
viure una joventut acomplexada per
culpa de la fixació d’alguns amb el pit.
Hem ofegat les nostres tetes en sosteni-
dors que et tallaven la respiració per
evitar les mirades perverses. Ens hem

posat vermelles com un tomàquet quan
algú ha fet notar, a nosaltres i a la res-
ta, que el pit no està ancorat i, per tant,
oh sorpresa, es mou. Veig les zones de
passeig plenes d’homes fent footing sen-
se samarreta i, en paral·lel, plenes de
pits i panxes masculines amunt i avall i
no observo ningú queixant-se.

Quantes dones que ja no són joves no
pateixen encara ara de mal d’esquena
fruit de caminar anys encorbades per
poder dissimular un pit gran? Perquè la
mirada masculina que ho embolcalla
tot també va intentar dir-nos què ha-
víem de fer amb aquesta part del nostre
cos. Passen els anys i la societat evolu-
ciona. I és cert que les noves genera-
cions tenen les coses bastant més cla-
res i són més desacomplexades, però
encara hi ha massa gent que es creu
amb el dret a dir-nos com hem de vestir
i què hem de fer, i què no, amb uns pits
que només ens pertanyen a nosaltres.

Les dones tenim mugrons
Sara Muñoz /smunoz@elpuntavui.cat/@saramunoznA la tres.

Les cares de la notícia

L’escriptor és el primer guanyador del
premi Santa Eulàlia de novel·la de Bar-
celona, dotat amb 25.000 euros, amb
l’obra Seré el teu mirall. Amb l’impuls
de l’editorial Comanegra i Àfora Focus
Edicions, el premi ja s’ha convertit en
un dels més importants de la literatu-
ra en català.

Revolta per la sanitat

ESCRIPTOR

-+
Recep Tayyip Erdogan

La manifestació de diumenge contra
la política sanitària del seu govern
mostra que l’objectiu de la privatitza-
ció que el PP vol dur a terme trobarà
l’oposició de molts sectors de la socie-
tat. Díaz Ayuso, a més, va fer el ridícul
responent els comentaris de la vídua
de Carlos Saura en la gala dels Goya.

PRESIDENTA COMUNITAT DE MADRID

-+
PRESIDENT DE TURQUIA

-+
Lluís-Anton Baulenas

A mesura que passen els dies després
del doble monstruós terratrèmol a
Turquia i Síria es posa més en entredit
la gestió del president turc, no només
pels problemes en el rescat sinó per
l’allau de crítiques per la recaptació
d’un impost sobre edificis mal cons-
truïts que han acabat caient.

Ombra de corrupcióEstrena palmarès
Isabel Díaz Ayuso
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ristesa, indignació, perplexitat,
decepció. Un bon ventall d’adjec-
tiu s’ha emportat la decisió de

l’Acadèmia del Cine Espanyol de no
premiar Alcarràs amb cap bust de
Goya, malgrat que sortia amb 11 nomi-
nacions, que va ser la pel·lícula escolli-
da pels mateixos acadèmics per repre-
sentar Espanya en els Oscar i que té en
el seu poder l’Os d’Or de la Berlinale.
Els guardons se’ls va emportar l’obra
As bestas, de Rodrigo Sorogoyen. Però
lluny d’una pugna, totes dues sumen
missatge. Alcarràs iniciava la cursa
amb 11 nominacions, la qual cosa im-
plica que la creació de Carla Simón va
agradar als experts de la capital i, de

T fet, va causar una certa sorpresa quan el
setembre de l’any passat molts es pre-
guntaven qui era aquella dona que havia
atret un de cada tres espectadors. El ci-
nema profundament personal de Simón
apostava aquesta vegada per reflectir les
raons i la problemàtica de l’èxode rural,
tema amb el qual coincideix paradoxal-
ment la guanyadora als Goya. Ambdues
exposen les arrels de l’individu a la terra
i a la natura, i també la versió oposada
d’aquells que hi veuen un recurs a explo-
tar. Tot i la versió més amable d’Alcar-
ràs, totes dues alerten de la condemna a
la qual se sotmet el món rural per la
manca d’oportunitats que li ofereix la
modernitat.

De reüll

La ruralitat

Emma
Ansola

Neus
Rectángulo
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Bad Gyal i el català

Quan va irrompre amb Pai o Indapanden, malgrat no ser
de ben segur la intenció, Bad Gyal va fer un favor al cata-
là, llavors pràcticament inèdit en la incipient escena de
les músiques urbanes. Sí, en català també es podia pillar
hai i fer valer el pussy pel barri. Alba Farelo, cada dia amb
més projecció global, no és que ja no canti en català
(una decisió artística més que respectable, només falta-

ria!), sinó que, com va comprovar aquest articulista l’any
2019 al Sónar i li han explicat del concert de dissabte al
Sant Jordi, ja ni tan sols s’adreça al públic en la seva llen-
gua quan actua al costat de casa. Almenys, d’aquí a un
parell de mesos, Bruce Springsteen, que no és del Ma-
resme sinó de New Jersey, tindrà un detall amb la llen-
gua d’una part important dels qui té al davant.Guillem Vidal

a historiadora de l’art fran-
cesa Cécile Debray és la co-
ordinadora de l’Any Picas-
so a una banda i a l’altra de

la frontera com a directora del
Museu Picasso de París, l’eix cen-
tral de les exposicions a tot el
món. Des de l’octubre del 2021,
és la responsable de l’establi-
ment, procedent del Museu de
l’Orangerie, la galeria d’art dels
impressionistes al jardí de les
Teuleries. I, com ja feia en aques-
ta altra destinació, confronta
aquest any les obres del pintor
malagueny amb artistes contem-
poranis, com Pierre Moignard,
Paul Smith i Sophie Calle. Des
d’aquesta privilegiada posició,
ens parla del desenvolupament
de la commemoració picassiana.

Quina és la seva responsabilitat
en aquest Any Picasso?
És el Museu Picasso de París el
que va iniciar, amb Bernard Ruiz
Picasso, el net del pintor, la idea
d’una celebració en el cinquante-
nari de la seva mort. L’objectiu és
suscitar projectes al voltant de
Picasso afavorint els préstecs de
les nostres col·leccions. La nostra
és la més important al món i
aquest és un moment propici per
fer una mena anàlisi de la seva fi-
gura. Deixem moltes obres, so-
bretot a l’Estat espanyol. Igual-
ment als Estats Units, al Metro-
politan (Met) i el MoMA de Nova
York, però també al Museu de
Brooklyn o el Guggenheim. I, a
més, en altres museus europeus.

Què més es pot explicar de Pi-
casso sabent que és un dels pin-
tors moderns més exposats?
L’estudi d’un artista no s’acaba
mai, i més quan es tracta de Pi-
casso, amb la seva gran longevi-
tat. Es veu, actualment, amb l’in-

L

terès sobre les qüestions postco-
lonials o del feminisme. Però, al-
hora, sobre temes inèdits. Per
exemple, l’estada de Picasso a
Fontainebleau (1921), que explo-
rarà el MoMA i que és una pàgina
poc coneguda. També la impor-
tant decoració per a un col·leccio-
nista nord-americà (Hamilton
Easter Field), que no va acabar.
El Met intentarà reconstituir-la.
Ara, a més, hi ha una exposició
nostra al Museu de l’Home de Pa-
rís sobre Picasso i la prehistòria.

Respecte al feminisme, la visió
no pot ser igual avui que el 1973.
De fet, organitzeu un simposi in-
ternacional, al desembre a la

Unesco, titulat ‘Picasso al segle
XXI’. Què se’n pot avançar?
No s’ha d’oblidar que, quan Picas-
so va morir el 1973, ja se’l critica-
va molt però no per les mateixes
coses. En aquell moment, es con-
siderava que la seva darrera pro-
ducció era feble, que es tractava
gairebé del treball d’un ancià se-
nil, que s’entretenia amb una pin-
tura una mica buida, una mica
manierista. I, en canvi, als anys
vuitanta, la renovació de la pintu-
ra alemanya o nord-americana es
va inspirar força en la seva època
tardana. Avui, es parla evident-
ment molt d’aquesta qüestió de
les dones, que no només afecta
Picasso, sinó molts altres artis-

tes. I les exposicions en parlaran.
Per exemple, de la relació de Pi-
casso i la intel·lectual nord-ame-
ricana Gertrude Stein (al Museu
de Luxemburg de París), que
s’identificava com a homosexual,
i de la qual jo mateixa soc la co-
missària. Explica una mica la
qüestió del gènere en el pintor. El
simposi a la Unesco serà un mo-
ment de restitució. Inclòs el pro-
jecte del Museu de Brooklyn so-
bre Picasso i el feminisme. No
ens prohibim abordar tots els te-
mes una mica difícils. No fugim
d’una mirada bastant crítica o
que no sigui hagiogràfica.

No es tracta pas d’una resurrec-
ció plana…
No, de cap manera, el repte és
preguntar-nos sobre la manera
com transmetrem l’herència de
Picasso a les noves generacions.
Perquè és un artista que ve del
sud d’Espanya, que va néixer al
segle XIX, que prové d’una cul-
tura patriarcal. Tot això s’ha de
desxifrar. I també s’ha de mos-
trar la seva radicalitat, quin tipus
de camí va obrir sent tan honest
com va poder.

També obrireu el Centre d’Estu-
dis Picasso, al l’Hôtel de Rohan
proper, i esteu digitalitzant tots
els arxius perquè es puguin con-
sultar per internet el 2025. És
complicat fer aquest treball?
Aquest és un projecte força grui-
xut, però que forma part del nos-
tre ADN. Disposem del conjunt
dels arxius Picasso, és a dir, més
de 200.000 peces. I és necessari
donar-hi accés de la manera més
còmoda possible. Comencem
pel fons fotogràfic, amb més de
10.000 clixés. També estem tre-
ballant en l’obertura d’un espai
en què els investigadors puguin
consultar la nostra documenta-
ció, perquè es troba en caixes des
de fa molt de temps. ■

“No ens prohibim abordar
tots els temes una mica
difícils de Pablo Picasso”

EntrevistaCécile Debray  Directora del Museu Picasso de París

Vicenç Batalla
PARÍS

Cécile Debray ■ BERNARD MARTÍNEZ

El jurat de la primera edi-
ció del premi Santa Eulàlia
de novel·la de Barcelona,
convocat per Comanegra i
Focus, ha guardonat un
corredor de fons de les lle-
tres catalanes, Lluís-An-
ton Baulenas, per la no-
vel·la Seré el teu mirall.

Que la temàtica neta-
ment barcelonina de l’o-
bra de Baulenas –com
moltes de les seves– coin-
cidís amb la convocatòria
d’aquest premi –es va fer
públic el juny passat– ha
permès iniciar els passos
d’aquest guardó amb un
autor solvent. “Era difícil
tenir una obra més idònia
per al premi”, comenta
l’editor Jordi Puig.

El guardó es va fer pú-
blic ahir al vespre en un ac-
te al Teatre Romea. La no-
vel·la, que l’1 de març ja es-
tarà a la venda, la coediten
Comanegra i Afora Edi-
cions i el premi són 25.000
euros i una fràgil peça ar-
tística de Lara Fluxà, feta
de vidre i amb líquid dins.
“Les llàgrimes de santa
Eulàlia”, va ironitzar Joan
Sala, de Comanegra.

La novel·la està am-
bientada en el 2003, quan
mor Floquet de Neu, hi ha
el primer tripartit i falta
poc per al Fòrum de les
Cultures. “A Barcelona no
ens cansem de discutir so-
bre el model de ciutat i to-
co el tema dels remuntes
als edificis, però reivindico
la novel·la de personatges
que vehiculen idees, no és
una obra d’idees”, defineix
Baulenas. “I també té una
mica de gènere negre”, hi
afegeix. ■

Lluís-Anton
Baulenas,
premi Santa
Eulàlia
L.L.
BARCELONA

Baulenas ■ ORIOL DURAN

Any Picasso
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Teatre i animació popular al carrer a FiraTàrrega 2022.

LAIA PEDRÓS

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ L’Observatori de la Cul-
tura elabora des del 2009 una 
sèrie de rànquings i indicadors 
sobre l’activitat cultural de les 
diferents comunitats autòno-
mes i ciutats del país, i de les 
institucions i esdeveniments 
culturals més destacades de 
l’any. Acaba de publicar els re-
sultats del 2022 i, en l’exclusi-
va llista del top 100 de millors 
equipaments i esdeveniments 
culturals d’Espanya, ha inclòs 
FiraTàrrega al lloc número 53. 
Val a destacar que aquest ràn-
quing és fruit d’una enquesta 
a més de mil professionals del 
sector cultural de tot Espanya, 
des d’escriptors, artistes, músics 
o actors a directors de museus i 
teatres o responsables de funda-
cions o institucions, passant per 
promotors, galeristes, gestors i 
directors de festivals. Les cinc 
primeres posicions d’aquesta 
llista es mantenen gairebé in-
tactes respecte al 2021, amb 
el Museu del Prado, el Centre 
Reina Sofia i el Thyssen de Ma-
drid al podi, seguits pel Festi-
val de Sant Sebastià i el Museu 
Guggenheim, de Bilbao. En el 
top 10 també apareix CaixaFo-
rum, sense especificar un centre 
cultural en concret de totes les 
seues delegacions a Espanya, 
inclosa la de Lleida. El primer 
nom català que surt a la llista 
és el del Museu d’Art Contem-

FiraTàrrega, a la llista estatal  
del millor de la cultura el 2022
Rànquing amb 100 esdeveniments, després d’una enquesta a més de mil professionals

CLASSIFICACIÓ RESULTATS

porani de Barcelona (MACBA), 
al lloc 13; seguit pel Centre de 
Cultura Contemporània de Bar-
celona (CCCB), al número 21; el 
festival Temporada Alta de Gi-
rona-Salt, al 22; el Liceu, al 29; 
el festival Sónar, al 32; el Grec, 
al 34; el Primavera Sound, al 

40; i el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC), al número 
48. L’Observatori de la Cultura 
també estableix un rànquing per 
comunitats autònomes, elabo-
rat a partir d’enquestes només a 
participants de cada autonomia. 
D’aquesta manera, en la vintena 
d’esdeveniments seleccionats 
de l’any 2022 també apareix 
el FiraTàrrega, al número 14, 
empatat entre d’altres amb el 
Primavera Sound. Els cinc pri-
mers esdeveniments catalans 
han estat el Temporada Alta, 
el CCCB, el Teatre del Liceu, el 
Sónar i l’MNAC.

EL PRADO, LÍDER

El MACBA, al lloc 13,  
és el primer nom català 
d’una llista estatal que 
lidera el Museu del Prado

Dansàneu,  
entre els millors 
projectes en un 
entorn rural

■ El Festival de Cultures 
del Pirineu Dansàneu, 
que se celebra cada estiu 
en diversos punts de les 
Valls d’Àneu, figura en-
tre la seixantena d’esde-
veniments i activitats del 
millor de la cultura en el 
medi rural, segons una al-
tra de les classificacions 
de l’Observatori de la Cul-
tura. En aquest cas, es va 
demanar als participants 
de l’enquesta de cada co-
munitat autònoma que 
aportessin cinc projectes 
de la seua autonomia de-
senvolupats en l’entorn 
rural. El Dansàneu figu-
ra entre les 66 propostes 
més esmentades, la meitat 
de les quals són festivals 
(com el Sismògraf d’Olot 
o l’Eufònic de l’Ebre); 16 
són espais culturals i de 
creació (com el Konvent 
de Berga o el Museu de la 
Vida Rural de l’Espluga 
de Francolí), i 14 són pro-
grames itinerants (com el 
Nilak, circuit de circ per 
Catalunya).

LITERATURA TERTÚLIA
AMADO FORROLLA

Miquel Àngel Estradé, en el cicle ‘Els 10 de...’ a la Biblioteca de Lleida
❘ LLEIDA ❘ El jurista, polític i es-
criptor de les Borges Blanques 
Miquel Àngel Estradé (1957), 
guanyador el 2016 de l’Andrò-
mina de narrativa amb L’assas-

sí que llegia Vidal Vidal, va ser 
el convidat a la Biblioteca Pú-
blica de Lleida del cicle Els 10 
de..., que condueix la periodis-
ta de SEGRE Anna Sàez. Estra-

dé va citar entre els seus títols 
de capçalera Camí de sirga, de 
Jesús Moncada; Incerta glòria, 
de Joan Sales; i La muntanya 
màgica, de Thomas Mann.

Reclamen al Govern central l’oficialitat del català a la UE

❘ PALMA DE MALLORCA ❘ Nou entitats del món social i econòmic dels 
territoris de parla catalana, com la Plataforma per la Llengua, 
Òmnium Cultural, Obra Cultural Balear o Acció Cultural del País 
Valencià, van presentar ahir a Palma de Mallorca un manifest 
unitari per reclamar al Govern central que mogui fitxa perquè el 
català sigui ja oficial a la Unió Europea. Els impulsors van llançar 
una crida a les entitats perquè s’hi adhereixin i animin els ciutadans 
a donar-los suport. Amb aquest moviment pretenen pressionar 
l’Executiu aprofitant que al juliol prendrà la presidència rotatòria 
del Consell de la Unió Europea.

Elvis Costello, a Madrid i Barcelona al setembre

❘ MADRID ❘ El veterà músic britànic Elvis Costello (1954) actuarà al 
setembre a Madrid i Barcelona, acompanyat del pianista Steve 
Nieve, va informar ahir la promotora Live Nation. Costello actu-
arà el 4 de setembre al Teatre Lope de Vega de Madrid i l’endemà 
al Palau de la Música de Barcelona, i les entrades es posaran a la 
venda aquest divendres.

4 empreses opten al festival de música de Pedralbes

❘ BARCELONA ❘ La Generalitat ha rebut ofertes de quatre empreses 
interessades a celebrar un festival musical als jardins del Palau 
de Pedralbes: Concert Studio –que havia organitzat el Festival 
Jardins Pedralbes els últims anys–, Clipper’s, Big Tours –conegu-
da pel seu nom comercial Doctor Music– i Proactiv, segons van 
informar fonts de la conselleria d’Economia. La previsió és que 
l’adjudicació sigui abans d’acabar aquest mes. La concessió és per 
a tres anys, entre el 19 de juny i el 2 d’agost cada un.

Lluís-Anton 
Baulenas guanya 
el I Premi Santa 
Eulàlia de novel·la
Contra la bombolla 
immobiliària el 2003

GUARDONS

❘ BARCELONA ❘ L’escriptor bar-
celoní Lluís-Anton Baule-
nas (1958) va guanyar ahir 
la primera edició del Premi 
Santa Eulàlia de novel·la amb 
Seré el teu mirall, una obra 
en què carrega contra l’espe-
culació immobilària que ha 
contribuït a “desfigurar” la 
capital catalana. La novel·la 
succeeix el 2003, en una Bar-
celona submergida de ple en 
la bombolla immobiliària, i 
en la qual ja quedaven lluny 
els Jocs Olímpics del 1992. 
El guardó de nova creació, 
que impulsen conjuntament 
l’editorial Comanegra i Àfo-
ra Focus Edicions, està dotat 
amb 25.000 euros i la novel-
la es publicarà l’1 de març. 
Seré el teu mirall narra la 
història d’un professor de 
literatura retirat que acaba 
treballant en una immo-
biliària fantasma: darrere 
d’aquesta empresa s’amaga 
una màfia i el protagonista 
es veu embolicat en “les ma-
nies d’uns personatges que 
actuen sobre la ciutat com si 
estiguessin per sobre del bé i 
del mal”. Baulenas, guanya-
dor del Sant Jordi, el Ramon 
Llull o el Prudenci Bertrana, 
entre altres premis de la li-
teratura catalana, critica en 
aquesta obra l’època del des-
control i el criteri purament 
especulatiu de la construcció 
en una Barcelona de la qual 
es declara “enamorat”.
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Lluís-Anton Baulenas gana el primer Premi Santa
Eulàlia con una novela ambientada en la Barcelona de
2003 y la burbuja inmobiliaria

elpais.com/espana/catalunya/2023-02-13/lluis-anton-baulenas-gana-el-primer-premi-santa-eulalia-con-una-novela-
ambientada-en-la-barcelona-de-2003-y-la-burbuja-inmobiliaria.html

PREMIOS LITERARIOS

La obra que ha conseguido el galardón, dotado con 25.000 euros,
la publicará el 1 de marzo la editorial Comanegra, que impulsa el
premio con Àfora Focus

Lluís-Anton Baulenas.Wikimedia

El escritor Lluís-Anton Baulenas (Barcelona, 64 años) ha sido proclamado por
unanimidad esta tarde en el Teatre Romea ganador de la primera edición del Premi
Santa Eulàlia de novela de Barcelona por su obra Seré el teu mirall. El galardón está

https://elpais.com/espana/catalunya/2023-02-13/lluis-anton-baulenas-gana-el-primer-premi-santa-eulalia-con-una-novela-ambientada-en-la-barcelona-de-2003-y-la-burbuja-inmobiliaria.html
https://elpais.com/noticias/premios-literarios/
https://elpais.com/diario/2008/12/21/catalunya/1229825252_850215.html
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dotado con 25.000 euros en concepto de avance de derechos de autor. La novela, una
historia que transcurre en la Barcelona de 2003 y cuya trama se relaciona con la burbuja
inmobiliaria, la publicará el 1 de marzo en su colección Narratives la editorial Comanegra,
impulsora del premio junto a Àfora Focus Edicions (la editorial de Àfora, el ágora de
pensamiento y creación del grupo Focus).

La obra de Baulenas se ha impuesto entre las 55 que concurrían al nuevo premio,
destinado a novelas en catalán ambientadas total o parcialmente en Barcelona y que
ofrezcan “aportaciones valiosas a la literatura sobre la ciudad”. Han formado el jurado
Francesco Ardolino, Llucia Ramis, Enric H. March, Jordi González y Alba Cayón.

Más información
Baulenas celebra sus 25 años de escritor con nueva novela
Seré el teu mirall narra la peripecia de Jaume Pedrol, un profesor de literatura retirado
que acaba trabajando por zar en una inmobiliaria fantasma tras la que se oculta una
organización mafiosa. El protagonista se verá envuelto en las maniobras de unos
personajes que actúan en la ciudad como si estuviesen por encima del bien y del mal.

Entre los temas de la novela figuran las remuntes, las remontas, las cuestionables
ampliaciones en altura para apurar edificabilidad que afectan a muchos edificios
históricos de Barcelona, especialmente en el Eixample y de manera llamativa sobre
algunos edificios modernistas. El protagonista ha de pelearse con un arquitecto
millonario con mala conciencia que durante el franquismo diseñó una gran cantidad de
remontas y en 2003 quiere comprarlas para deshacerlas.

El contexto de la novela, según la nota del premio, es el de una Barcelona con síndrome
de abstinencia de grandes acontecimientos, a la cual ya le quedan lejos los JJ OO y
consigue el Fòrum de las Culturas de 2004, en la época de las elecciones municipales de
2003 que volvió a ganar Joan Clos y el primer tripartito de izquierdas que surgió de las
catalanas. Un momento “que ya podemos leer con suficiente perspectiva histórica”.

Baulenas, que se presentó al premio con seudónimo, es autor de una veintena de
novelas (varias adaptadas al cine), además de dramaturgo y traductor. Ha ganado
numerosos premios y ha sido traducido a una docena de idiomas. La nota del premio
subraya que Barcelona ha sido siempre su paisaje de referencia.

https://elpais.com/ccaa/2013/02/17/catalunya/1361132327_920826.html#?rel=mas_sumario
https://elpais.com/ccaa/2017/08/13/catalunya/1502654179_215604.html
https://elpais.com/ccaa/2014/05/07/catalunya/1399486396_744259.html
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Francesc Bombí-Vilaseca

Lluís-Anton Baulenas, primer guanyador del premi
Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona

lavanguardia.com/encatala/20230213/8754603/baulenas-primer-guanyador-premi-santa-eulalia-novel-
barcelona.html

Literatura

L’escriptor narra una doble redempció arquitectònica a ‘Seré el
teu mirall’

Baulenas, amb el premi, una obra de l'artista mallorquina Lara Fluxà 
Joan Mateu Parra / Shooting

Barcelona és una ciutat tan increïble i tan única que ho té tot i no té res”. No és un
eslògan, sinó una reflexió de Lluís-Anton Baulenas (Barcelona, 1958) després que
s’anunciés que ha guanyat la primera convocatòria del premi Santa Eulàlia de novel·la
sobre Barcelona, convocat per l’editorial Comanegra i Àfora Edicions. El premi s’ha lliurat
aquest dilluns en una gala al teatre Romea de Barcelona.

L’obra guanyadora, Seré el teu mirall, que arribarà a les llibreries l’1 de març, se situa el
2003, l’any abans del Fòrum de les Cultures. Aquell mateix any, al novembre, l’escriptor
va veure un home gran que plorava arran de la mort de Floquet de Neu, i aquest fet el va
fer preguntar-se sobre la relació que tenim amb la ciutat, perquè el goril·la albí no era un
animal del zoo sinó “alguna cosa més”, ha explicat Baulenas, a qui li va sembrar
l’espurna de la novel·la “estirant el cabdell i anant enrere”.

Un pòquer d’actors per premiar un llibre

Que l’esperit del premi Santa Eulàlia va més enllà de publicar una obra literària va
quedar palès quan la cerimònia de lliurament del premi va començar amb quatre dels
millors actors catalans llegint un fragment de la novel·la. Josep Maria Pou, Pere

https://www.lavanguardia.com/encatala/20230213/8754603/baulenas-primer-guanyador-premi-santa-eulalia-novel-barcelona.html
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Arquillué, Rosa Renom i Clara Segura van cedir la seva veu a les paraules de Baulenas
en uns paràgrafs seleccionats en què la ciutat de Barcelona era ben present. I és que la
voluntat mateixa del premi és que el llibre pugui traspassar les pàgines per convertir-se
bé en obra teatral bé en cinema, com ja han fet tres de les novel·les de l’autor (La vostra
Anita es va convertir en Anita no perd el tren, Amor d’idiota és Amor idiota i Àrea de
servei va esdevenir A la deriva, totes tres dirigides per Ventura Pons), a més de l’activitat
de l’escriptor com a dramaturg. 

  Després de la lectura, l’escriptor va fer un breu discurs en què va lloar la literatura i va fer
broma dient que com que ja va guanyar fa 15 anys el premi Sant Jordi, patró de
Catalunya, i ara el Santa Eulàlia, patrona de Barcelona, ara ha de buscar el premi Sant
Andreu, que és el seu barri.

El guardó suposa 25.000 euros, una escultura de Lara Fluxà i la
publicació, l’1 de març a Comanegra

Així, hi desenvolupa una doble redempció, en què dos personatges han de resoldre un
problema, un dels quals té a veure amb la construcció de les remuntes que afecten
edificis històrics. A Baulenas, això li plantejava dues preguntes: d’una banda, si podem
fer malbé una ciutat que estimem, i de l’altra si es poden reparar els mals fets a la ciutat.

La seva resposta va ser “crear uns personatges que viuen la novel·la i es reflecteixen en
el mirall de la ciutat, que alhora els reflecteix a ells”. Una obra “amb ambició literària i
popular”, explica. I per saber si manté l’equilibri té un truc: “La novel·la funciona si la
meva mare, que té 90 anys i és d’extracció popular, l’entén”, i assenyala emocionat que
ara quasi no hi veu i “aquesta no la llegirà”.

L’obra de Lluís-Anton Baulenas quasi sempre ha anat lligada a la capital catalana
Lola Bou / Shooting
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Entre els mals que afecten l’urbs, Baulenas afegeix a les construccions fora de lloc –que
no nega, esclar, que tingués a veure amb l’alcalde Porcioles– una immobiliària fantasma
que blanqueja diners –que recorda que no és una cosa d’aquella època, sinó que “s’ha
fet tota la vida”–, i també hi ha diversos assassinats en una picada d’ullet al gènere
negre. Així, ha detallat que el llibre “voreja el gènere”, perquè no li “cauen els anells per
fer literatura popular”. “És una novel·la de personatges que vehicula idees que vull
reivindicar, però es tracta que el lector s’ho passi bé llegint”, desenvolupa.

L’editor Jordi Puig ha assenyalat que “era molt difícil tenir una novel·la i un autor tan
idonis”, ja que “pocs escriptors com Baulenas han explorat tant Barcelona com a projecte
literari, mapejant la història de la ciutat” en diversos episodis, ja sigui la Guerra Civil com
la Barcelona olímpica. Fèlix Riera, president d’Àfora, ha destacat que el llibre permet
“sentir l’alè psicològic de Barcelona a través dels personatges, en una atmosfera molt
barcelonina”.

Jordi Puig, Alba Cayón i Lluís-Anton Baulenas, durant la roda de premsa en què s'ha donat a
conèixer el guanyador del premi

Lola Bou / Shooting

Alba Cayón, membre del jurat amb Francesco Ardolino, Llucia Ramis, Enric H. March i
Jordi González, ha volgut destacar l’alta participació al certamen, amb 55 originals, atès
el curt termini de presentació –amb prou feines quatre mesos–, i com “els personatges
són incòmodes però tendres i quan deixes la novel·la els trobes a faltar”.

A més de la publicació, el guardó –al qual Baulenas es va presentar amb pseudònim–
està dotat amb 25.000 euros i una escultura de Lara Fluxà, una obra de vidre amb líquid
a dins i que el president de Comanegra, Joan Sala, insisteix que són “les llàgrimes de
Santa Eulàlia”.
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February 13, 2023

Lluís-Anton Baulenas, premi Santa Eulàlia
elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2254362-lluis-anton-baulenas-premi-santa-eulalia.html

Lluís-Anton Baulenas ha guanyat la primera edició d’aquest premi ORIOL DURAN.

Lluís Llort - Barcelona

Barcelona és una ciutat literària, com ho demostren els molts autors que l’han convertit
en escenari de les seves obres. Li faltava un premi dirigit a aquesta finalitat. Ja el tenim,
el Sant Eulàlia de novel·la de Barcelona, convocat per l’editorial Comanegra i l’empresa
teatral Focus.

En la primera edició que s’acaba de lliurar al teatre Romea, el guanyador ha estat Lluís-
Anton Baulenas, amb Seré el teu mirall, que l’1 de març ja estarà a la venda, de la mà
de Comanegra i Àfora Edicions. El premi té una dotació de 25.000 euros i una delicada
peça artística de Lara Fluxà, feta de vidre i amb un líquid rosat dins. “Les llàgrimes de
santa Eulàlia”, ironitza l’editor de Comanegra, Joan Sala.

El jurat va estar format per Francesco Ardolino, Llucia, Ramis, Enric H. March, Jordi
González i Alba Cayón. “Hem creat un premi important que ha vingut per quedar-se i
per tenir molt a dir en les lletres catalanes”, comenta Jordi Puig, editor de Comanegra.
“Era difícil tenir una novel·la més idònia per al premi”, afegeix.

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2254362-lluis-anton-baulenas-premi-santa-eulalia.html
https://www.elpuntavui.cat/imatges/61/76/alta/780_0008_6176431_e369ad2e159868bdfc136e51416dbf49.jpg
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Seré el teu mirall narra la peripècia de Jaume Pedrol, un professor de literatura retirat
que acaba treballant per atzar en una immobiliària fantasma. Al darrere d’aquesta
empresa s’hi amaga una organització mafiosa de blanqueig de capitals i el Pedrol es
veurà embolicat en les dèries d’uns personatges que actuen sobre la ciutat com si
estiguessin per sobre del bé i del mal.

Entre els temes de ciutat que destaquen en la trama de Seré el teu mirall hi ha les
remuntes que afecten molts edificis històrics de Barcelona, especialment de l’Eixample
i, de manera molt cridanera, sobre alguns edificis modernistes. El protagonista de la
novel·la ha de barallar-se amb el caprici d’un arquitecte milionari amb mala consciència:
durant el franquisme va dissenyar-ne una colla, de remuntes, i avui vol comprar-les i
tirar-les a terra.

“Es pot fer malbé la pell, els edificis d’una ciutat que ens estimem?”, pregunta Baulenas.
I la resposta és “sí”.

La novel·la està ambientada el 2003, quan mor Floquet de Neu, hi ha el primer Tripartit,
Clos ha estat reelegit com a alcalde i falta poc per al Fòrum de les Cultures. “A
Barcelona no ens cansem de discutir sobre el model de ciutat, però reivindico la novel·la
de personatges que vehiculen idees, no és una obra d’idees”, defineix Baulenas. “I
també té un cert to de gènere negre”, afegeix.

La guspira que la va posar en marxa, ja fa vint anys, tot i que no la va començar a
escriure fins fa pocs anys, va ser que Baulenas va veure un home plorant la mort de
Floquet de Neu. “Quan hi havia el debat de si se l’hauria de dissecar, cosa que,
afortunadament, no es va fer”, afirma l’autor. “Però l’obra no va sobre el Floquet.”

Lluís-Anton Baulenas (Barcelona, 1958), ha publicat una vintena de novel·les i també és
autor de cinc obres de teatre, tres assajos, una obra infantil, ha traduït autors com ara
Marguerite Yourcenar, Truman Capote, George Orwell, William Gibson, Eugene O’Neill,
Jean Cocteau, Albert Camus, Boris Vian, entre d’altres. Les seves obres han estat
traduïdes a dotze llengües i ha guanyat premis com el Sant Jordi, el Ramon Llull, el
Prudenci Bertrana, el Documenta, el Carlemany... Tres de les seves novel·les han estat
dutes al cinema. “Quan al principi feia teatre em deien que era molt narratiu i les
novel·les massa teatrals; ara són cinematogràfiques, tot i que no ho busco.”

Que la temàtica netament barcelonina de l’obra de Baulenas –com moltes de les seves–
coincidís amb la convocatòria d’aquest premi –es va fer públic el juny passat– ha
permès iniciar els passos d’aquest guardó amb un autor solvent, que ja havia rebut per
aquest títol un ajut de la Institució de les Lletres Catalanes.

“Soc un artesà de les lletres, quan acabo una novel·la en començo una altra”, admet.
“Barcelona és una ciutat molt contradictòria i això la fa literàriament molt interessant;
l’efecte mirall recíproc entre els personatges i la ciutat és molt present.”
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“Barcelona té un reflex de la psicologia dels personatges, perquè és difícil dissociar els
que hi viuen i la construcció de la ciutat”, comenta Félix Riera, director de la Fundació
Romea.

“S’hi van presentar 55 originals, que està molt bé, tenint en compte el poc temps que es
va tenir en aquesta primera edició, i el guanyador va ser votat de manera unànime”,
afirma Alba Cayón.

“Acostumo a saber de què van les meves novel·les quan ja fa un temps que se’n parla.
Ara ja no pot llegir, però quan donava a llegir una novel·la a ma mare, si ella l’entenia,
és que estava bé, perquè sempre he mirat de fer literatura popular en el millor dels
sentits”, confessa Baulenas, emocionat en parlar de la seva mare.
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Elena Hevia February 13, 2023

Lluís-Anton Baulenas gana el primer premio Santa
Eulàlia de novela sobre Barcelona

elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20230213/lluis-anton-baulenas-pone-marcha-premio-santa-eulalia-novela-
barcelona-82922520

Elisenda Pons

Barcelona como generadora de ficciones es el objetivo del nuevo premio de novela
Santa Eulàlia –por aquello de que fue la antigua y para algunos verdadera patrona de la
ciudad-, impulsado por la editorial Comanegra y la plataforma cultural Àfora vinculada al
grupo Focus, con la muy respetable dotación de 25.000 euros. En la primera
convocatoria, que se ha hecho pública este lunes en una gala celebrada en el Teatre
Romea, ha resultado ganadora la novela ‘Seré el teu mirall’ de un viejo conocido de las
ficciones barcelonesas como Lluís-Anton Baulenas (Barcelona, 1958), aunque el ADN
del escritor informe de su origen como uno de esos chicos de Sant Andreu, para quienes
salir del barrio siempre ha significado “ir a Barcelona&rdquor;. “Yo observo Barcelona con
amor, claro está, pero también con una distancia que no tendría un barcelonés de pura
cepa&rdquor;, precisa.

Baulenas, un autor que escribió “obras de teatro muy narrativas&rdquor; y sigue
escribiendo novelas de carácter teatral que se han llevado al cine –como ‘Amor idiota, de
Ventura Pons-, sabe bien lo que significan los galardones.  Ha tenido un buen puñado.
Ahí están, entre otros el Ramon Llull, el Serra d’Or, el Prudenci Bertrana y el Sant
Jordi, pero no son los premios la piedra de toque de sus creaciones. “Mi madre, una
mujer de extracción popular que ha trabajado desde los 12 años,  tiene ahora 91 años y
ya no ve. Hasta hace muy poco yo le daba a leer mis novelas y sabía que podían
funcionar si las entendía&rdquor;, explica el autor visiblemente emocionado mientras la
voz se le quiebra.

‘Seré el teu mirall’, que estará en las librerías el próximo 1 de marzo, se sitúa en la
Barcelona del Fòrum de les Cultures, cuando la ciudad está a punto de despedirse
definitivamente de los grandes acontecimientos que marcaron su última transformación
olímpica. Al mismo tiempo que  la burbuja inmobiliaria empieza a hincharse sin que nadie
se atreva a aventurar cuáles serán sus límites, dos personajes entrecruzan sus historias

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20230213/lluis-anton-baulenas-pone-marcha-premio-santa-eulalia-novela-barcelona-82922520
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en ese paisaje barcelonés: el protagonista que trabaja en una inmobiliaria impulsada por
el dinero negro –“algo que no es que haya ocurrido en el 2003, sino que ha sucedido
siempre&rdquor;, remacha el autor- y un arquitecto millonario que se siente responsable
del 'arquitecturicidio' que supuso para el Eixample barcelonés la construcción de las
lamentables 'remuntes', el levantar uno o más pisos sobre edificios nobles de la ciudad,
en ocasiones sobre edificios modernistas, impulsadas en el pasado por las malas artes
del alcalde Porcioles.

Para Baulenas, ese momento del que puede escribir ahora porque tiene ya suficiente
distancia temporal para hacerlo, no está cargado de una especial nostalgia, tan solo es
un eslabón más de todas las ficciones que puede generar una ciudad con más de
2.000 años de historia, algo a lo que no pueden aspirar París o Madrid y que siempre
ha “admirado&rdquor; al autor. “Barcelona es una ciudad especial capaz de generar
discusiones sobre las cosas más peregrinas como el modelo de ciudad que queremos,
la continuación de las obras de la Sagrada Família o si, muerto Copito de Nieve,
deberíamos disecar al animal o no&rdquor;. De hecho, el desencadenante confeso de
'Seré el teu mirall' fue para Baulenas el recuerdo de un hombre adulto llorando a mares
por la muerte del gorila albino.
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Redacció 14 de febrer de 2023

Lluís-Anton Baulenas guanya el primer Premi Santa
Eulàlia de novel·la de Barcelona

cultura21.cat/noticies/lluis-anton-baulenas-guanya-el-primer-premi-santa-eulalia-de-novella-de-barcelona/

L’obra Seré el teu mirall de Lluís-Anton Baulenas ha guanyat la primera edició del Premi
Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona, dotat amb 25.000 euros i impulsat per l’editorial
Comanegra i Àfora Focus Edicions. El llibre es publicarà el proper 1 de març a la
col·lecció Narratives de Comanegra.

El Premi Santa Eulàlia es dirigeix a les novel·les de qualsevol temàtica, gènere i context
històric ambientades totalment o parcialment a Barcelona. En aquesta primera edició del
guardó s’havien presentat 55 originals.

Seré el teu mirall és una història a la Barcelona del 2003 en què dos homes (i la ciutat
mateixa) intenten redimir els pecats del seu passat.

El jurat en destaca “la visió d’un escenari urbà relativament limitat, gairebé teatral”, i el
plantejament de debats històrics de ciutat. El veredicte també ressalta “l’extraordinària
capacitat de l’autor per crear un llenguatge realista i alhora perfectament creïble en els
estrats de població urbana de classes i cultures diferents”.

El jurat estava format per Francesco Ardolino, Llucia Ramis, Enric H. March, Jordi
González i Alba Cayón.

https://cultura21.cat/noticies/lluis-anton-baulenas-guanya-el-primer-premi-santa-eulalia-de-novella-de-barcelona/
https://cultura21.cat/noticies/neix-el-premi-santa-eulalia-de-novella-de-barcelona/
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ACN

Lluís-Anton Baulenas guanya la primera edició del
premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona amb 'Seré
el teu mirall'

vilaweb.cat/noticies/lluis-anton-baulenas-guanya-primera-edicio-premi-santa-eulalia-de-novella/

ACN

13.02.2023 - 20:10

Actualització: 13.02.2023 - 20:22

L’escriptor Lluís-Anton Baulenas ha guanyat el premi Santa Eulàlia de novel·la de
Barcelona –que s’estrena enguany– amb Seré el teu mirall, impulsat per Comanegra i
Àfora Focus Edicions. L’autor pretén de fer viatjar el lector per la ciutat a través de la vida
dels protagonistes, encarnats per dos homes que busquen redimir el passat, i s’ambienta

https://www.vilaweb.cat/noticies/lluis-anton-baulenas-guanya-primera-edicio-premi-santa-eulalia-de-novella/
https://www.vilaweb.cat/autors/acn/


2/2

a la Barcelona del 2003. Al guardó, dotat amb 25.000 euros, hi han optat 55 originals. La
iniciativa pretén d’impulsar i definir la ciutat com a escenari literari, segons que ha detallat
avui Fèlix Riera, director d’Àfora Focus.

Lluís-Anton Baulenas, que es considera un “artesà” a l’hora d’escriure, situa l’espurna del
procés creatiu de la novel·la en la mort de Floquet de neu la tardor del 2003. “Jo recordo
el detall de veure una persona gran plorant, s’estava morint alguna cosa més que un
animal”, ha dit.

L’autor ha volgut retratar en els personatges “la gent curiosa” que habita a la ciutat,
característica, segons que ha dit, per les “contradiccions”. Precisament, Alba Cayón,
membre del jurat, precisa que va ser manera en què Baulenas fa dialogar els
personatges amb la ciutat el que va fer decidir els components d’atorgar-li per unanimitat.

La novel·la viatja per aquesta ciutat a través de la vida dels personatges. “Fa de
Barcelona com a protagonista”, ha apuntat Àfora Focus Edicions. El llibre és narrat amb
to irònic i fa ús d’escenes cinematogràfiques. L’autor ha considerat que el setè art ha
estat una font de vida, aprenentatge i experiència i com sense pretendre-ho escriu
novel·les un “pèl cinematogràfiques”.
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Queralt Gómez Cuberes dilluns, 13 de febrer del 2023, a les 20.04

‘Seré el teu mirall’, de Lluís-Anton Baulenas, s’endú el
primer Premi Santa Eulàlia

beteve.cat/cultura/sere-teu-mirall-lluis-anton-baulenas-endu-primer-premi-santa-eulalia/

La novel·la ‘Seré el teu mirall’, de Lluís-Anton Baulenas, ha guanyat la primera edició
del Premi Santa Eulàlia, que s’ha donat a conèixer aquest dilluns al vespre. L’obra està
ambientada en la Barcelona del 2003, que ja ha deixat enrere els Jocs Olímpics i es
prepara per inaugurar el Fòrum de les Cultures. L’economia del moment ha submergit la
ciutat en una bombolla immobiliària i s’està vivint un procés de transformació
urbanística important.

En aquest context, el protagonista, un professor de literatura retirat, acaba treballant en
una immobiliària que fa de tapadora a una organització mafiosa i haurà de lidiar amb el
caprici d’un arquitecte milionari que vol fer-se amb edificis històrics de l’Eixample per
enderrocar-ne les remuntes que ell mateix va dissenyar durant els anys del
franquisme.

BCNegra inaugura exposició sobre els detectius de ficció més populars
“El món de la investigació detectivesca”, que es pot visitar a la Biblioteca Jaume Fuster
fins al 3 d’abril, inclou un joc d’indagació creat per Màrius Serra i Oriol Comas

Premi dotat amb 25.000 €

El Premi Santa Eulàlia de novel·la està dotat amb 25.000 € i l’impulsen l’editorial
Comanegra i Àfora Focus Edicions. ‘Seré el teu mirall’ ha guanyat per unanimitat del
jurat, que n’ha destacat alguns aspectes com, per exemple, el personatge del

https://beteve.cat/cultura/sere-teu-mirall-lluis-anton-baulenas-endu-primer-premi-santa-eulalia/
https://beteve.cat/cultura/bcnegra-exposicio-mon-investigacio-detectivesca-biblioteca-jaume-fuster/
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protagonista, que és ambigu ja que provoca alternativament rebuig i compassió.
També n’ha destacat que es plantegin debats històrics de ciutat, com el de les
remuntes, que queden “perfectament integrats en la peripècia dels protagonistes”, en
paraules del jurat. També en destaquen les picades d’ull al gènere negre més dur, un
llenguatge realista i creïble i la complexitat humana dels personatges. L’obrà es
publicarà l’1 de març.

Ja havia guanyat premis com el Sant Jordi o el Prudenci Bertrana

El barceloní Lluís-Anton Baulenas és l’autor d’una quinzena de novel·les i també ha
escrit teatre i obres de no-ficció. Ha guanyat diversos premis literaris —entre els quals el
Sant Jordi, el Crítica Serra d’Or o el Prudenci Bertrana— i ha estat traduït a una
dotzena de llengües. D’algunes de les seves obres, a més, se n’han fet pel·lícules i
obres de teatre.
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13 de febrer de 2023

Lluís-Anton Baulenas guanya la primera edició del
Premi Santa Eulàlia de novel·la

sies.tv/lluis-anton-baulenas-guanya-la-primera-edicio-del-premi-santa-eulalia-de-novella.html

13 febr. 2023 Lluís-Anton Baulenas guanya la primera edició del
Premi Santa Eulàlia de novel·la
La novel·la es publicarà aquest 1 de març a la col·lecció «Narratives» de Comanegra

Redacció.- Lluís-Anton Baulenas s’ha imposat entre els cinquanta-cinc participants a la
primera edició del Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona. Un jurat format per
Francesco Ardolino, Llucia Ramis, Enric H. March, Jordi González i Alba Cayón ha
atorgat el guardó per unanimitat a l’autor de Seré el teu mirall, que va concórrer al premi
sota pseudònim.

El Premi Santa Eulàlia està dotat amb 25.000€, amb l’impuls de l’editorial Comanegra i
Àfora Focus Edicions, i es converteix en un dels premis més importants del país.

Seré el teu mirall, narra la peripècia de Jaume Pedrol, un professor de literatura retirat
que acaba treballant per atzar en una immobiliària fantasma. Al darrere d’aquesta
empresa s’hi amaga una organització mafiosa, i el Jaume es veurà embolicat en les
dèries d’uns personatges que actuen sobre la ciutat com si estiguessin per sobre del bé i
del mal. La novel·la es publicarà aquest 1 de març a la col·lecció «Narratives» de
Comanegra.

https://sies.tv/lluis-anton-baulenas-guanya-la-primera-edicio-del-premi-santa-eulalia-de-novella.html
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Lluís-Anton Baulenas és un dels autors més importants de la novel·la catalana
contemporània. Ho demostren, per exemple, la dotzena de premis que ha guanyat (entre
els quals el Sant Jordi, el Crítica Serra d’Or, el Ramon Llull o el Prudenci Bertrana), i que
hagi estat traduït a una dotzena de llengües. De les seves novel·les se n’han fet
pel·lícules d’èxit i obres de teatre. És dramaturg, crític literari i traductor d’autors com Ray
Bradbury, Truman Capote, George Orwell i Lawrence Durrel, entre molts altres. El seu
estil s’ha caracteritzat sempre per una una traça especial en la construcció dels
personatges, el ritme i el marc històric. I Barcelona ha estat sempre el seu paisatge de
referència.

(Fotografia de l’entrevista que SiesTv va publicar el 27 de febrer de 2020 per “Els camins
de la Rut”)

Enllaç a l’entrevista: https://sies.tv/lluis-anton-baulenas-presenta-vida-noia-traves-pas-
seva-vida-sentimental.html
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13 de febrero de 2023

Lluís-Anton Baulenas gana el I Premi Santa Eulàlia de
novela con 'Seré el teu mirall'

europapress.es/catalunya/noticia-lluis-anton-baulenas-gana-premi-santa-eulalia-novela-sere-teu-mirall-
20230213200150.html

El escritor catalán Lluís-Anton Baulenas - MARIA CASAS / COMANEGRA

Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 13 febrero 2023 20:01

EUROPA PRESS NOTICIAS S.A.

La novela se publicará el 1 de marzo
 

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor catalán Lluís-Anton Baulenas ha ganado la primera edición del Premi Santa
Eulàlia de novela de Barcelona con el libro 'Seré el teu mirall', en el que carga contra la
especulación inmobilaria que ha contribuido a "desfigurar" la ciudad.

El galardón de nueva creación, que impulsan conjuntamente la editorial Comanegra y
Àfora Focus Edicions, está dotado con 25.000 euros y la novela se publicará en la
colección 'Narratives' de Comanegra el 1 de marzo, han explicado este lunes en rueda
de prensa.

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-lluis-anton-baulenas-gana-premi-santa-eulalia-novela-sere-teu-mirall-20230213200150.html
https://www.europapress.es/catalunya/equipo/
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'Seré el teu mirall' narra la historia de un profesor de literatura retirado que acaba
trabajando por azar en una inmobiliaria fantasma: detrás de esta empresa se esconde
una organización mafiosa y el protagonista se ve envuelto en "las manías de unos
personajes que actúan sobre la ciudad como si estuvieran por encima del bien y del mal".

La novela sucede en 2003 en una Barcelona a la que ya le quedan lejos los Juegos
Olímpicos de 1992 y se dirige hacia el Fórum de las Culturas y critica la capital catalana
que dejó la administración de José María de Porcioles durante el franquismo.

En 2003 la ciudad vivía inmersa en la burbuja inmobiliaria y un proceso de
transformación urbanística y estuvo marcado por dos elecciones: las municipales, que
revalidó el socialitsa Joan Clos, y las catalanas, que acabaron con el pacto del primer
tripartito.

"ENAMORADO DE BARCELONA"

Baulenas se ha descrito como un "enamorado de Barcelona", que aparece en la mayoría
de sus novelas, y que en su última obra utiliza para describir una época en la que a su
parecer se alzaron edificios de forma descontrolada, con poco criterio o con criterio
puramente especulativo.

La capital catalana es el medio que utiliza para hablar de los distintos temas que nutren
sus novelas porque es el medio que conoce y el que le "suscita ideas" por lo que siempre
acaba entrando y saliendo de Barcelona en sus textos.

JURADO

El jurado del premio, formado por Francesco Ardolino, Llucia Ramis, Enric H. March,
Jordi González y Alba Cayón, ha concedido el galardón por unanimidad a Baulenas.

Han destacado la descripción de las vicisitudes de Baulenas y la elección de un
"protagonista ambiguo que provoca alternativamente rechazo y compasión", así como la
visión de un escenario urbano relativamente limitado y el planteamiento de debates
históricos de ciudad.

También ha ensalzado los "guiños al género negro más duro", mitigado con ironía; las
razones de los personajes, que muestran la complejidad humana; y la capacidad del
autor para crear un lenguaje realista y creíble en los estratos de población urbana de
clases y culturas distintas.

 
 
 



1/3

13 de febrer de 2023

Lluís-Anton Baulenas guanya la primera edició del
Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona

illadelsllibres.com/lluis-anton-baulenas-guanya-la-primera-edicio-del-premi-santa-eulalia-de-novella-de-barcelona/

La novel·la “Seré el teu mirall” s’ha imposat entre els cinquanta-cinc
originals presentats el premi convocat per l’editorial Comanegra i Àfora
Focus Edicions.

Amb 25.000 euros, el Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona vol ser el més ben
dotat del país publicat per una editorial independent segons apunten els creadors. Un
premi a obra inèdita en català que asseguren “pretén impulsar la creació vinculada a la
ciutat, acollir la pluralitat de mirades que s’hi entrecreuen i fomentar el talent narratiu.”

Un guardó que vol premiar a novel·les ambientades totalment o parcialment a Barcelona,
de qualsevol temàtica, gènere i context històric.

El Premi Santa Eulàlia ha comptat amb un jurat format per Francesco Ardolino, Llucia
Ramis, Enric H. March, Jordi González i Alba Cayón.

Seré el teu mirall narra la peripècia de Jaume Pedrol, un professor de literatura retirat
que acaba treballant per atzar en una immobiliària fantasma. Al darrere d’aquesta
empresa s’hi amaga una organització mafiosa, i el Jaume es veurà embolicat en les

https://www.illadelsllibres.com/lluis-anton-baulenas-guanya-la-primera-edicio-del-premi-santa-eulalia-de-novella-de-barcelona/
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dèries d’uns personatges que actuen sobre la ciutat com si estiguessin per sobre del bé i
del mal.

Sobre la novel·la, Baulenas ha destacat que “La definiria com una novel·la popular amb
molta ambició literària. El llibre funciona i busca arribar a un ventall ampli de lectors.
M’agradaria que s’ho passaren bé llegint-la i aconseguir que reflexionem sobre aquesta
ciutat tan única com és Barcelona”.

L’escriptor s’ha preguntat en roda de premsa si es poden reparar els mals que se li fan a
la ciutat. Baulenas ho té clar “En el cas d’aquesta novel·la s’esmenta el mal que es va fer
a la pell de la ciutat, concretament en la seva arquitectura”.

Sobre els personatge assegura que “He intentat crear personatges que es reflecteixin
com un mirall en la ciutat; i la ciutat, alhora, es reflecteix en els personatges. Aquesta
relació és la que més em va excitar”.

En el veredicte dels membres del jurat hi destaquen “La descripció de les vicissituds,
dinsuna Barcelona postolímpica i a les portes del Fòrum de les Cultures, d’un
protagonista ambigu, que provoca alternativament rebuig i compassió, corrupte però fins
a un cert punt: un representant ideal de la societat urbana del nou mil·lenni.

També destaquen “la construcció d’una novel·la amb picades d’ull al gènere negre més
dur, hardboiled, mitigat amb lleugera ironia, com si els personatges sabessin sempre el
punt exacte on aturar-se per no convertir-se en uns estereotips o unes titelles”.

Sobre le guardó, Baulenas ha afirmat que “Amb aquest premi em sento partícip, com
poques vegades m’ha passat en un premi, d’un equip que vol fer una bona aportació a la
literatura i la cultura catalana”.
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La novel·la es publicarà l’1 de març a la col·lecció «Narratives» de Comanegra amb
il·lustració de coberta i postal d’Adrià Marquès.
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13 de febrer de 2023

Lluís-Anton Baulenas guanya la primera edició del
Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona amb ‘Seré
el teu mirall’

larepublica.cat/minut-a-minut/lluis-anton-baulenas-guanya-la-primera-edicio-del-premi-santa-eulalia-de-novella-de-
barcelona-amb-sere-el-teu-mirall/

ACN Barcelona – L’escriptor Lluís-Anton Baulenas ha guanyat la primera edició del Premi
Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona amb ‘Seré el teu mirall’, impulsat per Comanegra i
Àfora Focus […]

Agències 13/02/2023

ACN Barcelona – L’escriptor Lluís-Anton Baulenas ha guanyat la primera edició del Premi
Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona amb ‘Seré el teu mirall’, impulsat per Comanegra i
Àfora Focus Edicions. L’autor pretén fer viatjar el lector per la ciutat a través de la vida
dels protagonistes, encarnats per dos homes que busquen redimir el seu passat, i
s’ambienta a la Barcelona del 2003. Al guardó, dotat amb 25.000 euros, hi ha optat 55
originals. La iniciativa busca “impulsar i definir” la ciutat com a escenari literari, segons ha
detallat aquest dilluns Fèlix Riera, director d’Àfora Focus.

Lluís-Anton Baulenas, que es considera un “artesà” a l’hora d’escriure, situa l’espurna del
procés creatiu de la novel·la en la mort de Floquet de neu la tardor del 2003. “Jo recordo
el detall de veure una persona gran plorant, s’estava morint alguna cosa més que un
animal”, ha dit.

L’autor ha volgut retratar en els seus personatges “la gent curiosa” que habita a la ciutat
de Barcelona, característica, segons ha dit, per les seves “contradiccions”. Precisament,
Alba Cayón, membre del jurat, precisa que va ser manera en què Baulenas fa dialogar
els personatges amb la ciutat el que va fer decidir els components d’atorgar-li per
unanimitat.

La novel·la viatja per aquesta ciutat a través de la vida dels personatges, “fa de
Barcelona com a protagonista”, ha apuntat Àfora Focus Edicions. Així justifica l’escriptor
el títol de l’obra, veure com la ciutat “es mira els personatges i com els personatges es
miren la ciutat”.

El llibre de Lluís-Anton Baulenas està narrat amb to irònic i fa ús d’escenes
cinematogràfiques. L’autor ha recalcat com el setè art ha estat “una font de vida,
aprenentatge i experiència” i com “sense pretendre-ho” escriu novel·les un “pèl

https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/lluis-anton-baulenas-guanya-la-primera-edicio-del-premi-santa-eulalia-de-novella-de-barcelona-amb-sere-el-teu-mirall/
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Lluís-Anton Baulenas guanya la primera edició del
Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona amb 'Seré
el teu mirall'
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L’escriptor Lluís-Anton Baulenas ha guanyat la primera edició del Premi Santa Eulàlia de
novel·la de Barcelona amb 'Seré el teu mirall', impulsat per Comanegra i Àfora Focus
Edicions. L'autor pretén fer viatjar el lector per la ciutat a través de la vida dels
protagonistes, encarnats per dos homes que busquen redimir el seu passat, i s'ambienta
a la Barcelona del 2003.

Al guardó, dotat amb 25.000 euros, hi ha optat 55 originals. La iniciativa busca "impulsar i
definir" la ciutat com a escenari literari, segons ha detallat aquest dilluns Fèlix Riera,
director d’Àfora Focus.

Lluís-Anton Baulenas, que es considera un "artesà" a l’hora d’escriure, situa l’espurna del
procés creatiu de la novel·la en la mort de Floquet de neu la tardor del 2003. “Jo recordo
el detall de veure una persona gran plorant, s’estava morint alguna cosa més que un
animal”, ha dit.

L’autor ha volgut retratar en els seus personatges “la gent curiosa” que habita a la ciutat
de Barcelona, característica, segons ha dit, per les seves “contradiccions”. Precisament,
Alba Cayón, membre del jurat, precisa que va ser manera en què Baulenas fa dialogar
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els personatges amb la ciutat el que va fer decidir els components d'atorgar-li per
unanimitat.

La novel·la viatja per aquesta ciutat a través de la vida dels personatges, “fa de
Barcelona com a protagonista”, ha apuntat Àfora Focus Edicions. Així justifica l'escriptor
el títol de l'obra, veure com la ciutat "es mira els personatges i com els personatges es
miren la ciutat”.

El llibre de Lluís-Anton Baulenas està narrat amb to irònic i fa ús d’escenes
cinematogràfiques. L’autor ha recalcat com el setè art ha estat “una font de vida,
aprenentatge i experiència” i com “sense pretendre-ho” escriu novel·les un "pèl
cinematogràfiques".
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By Giorgio Mendoza Ozuna 13 de febrero de 2023

Lluís-Anton Baulenas gana el primer Premio Santa
Eulàlia con una novela ambientada en la Barcelona de
2003 y la burbuja inmobiliaria | Cataluña

notasdeprensa.org/lluis-anton-baulenas-gana-el-primer-premio-santa-eulalia-con-una-novela-ambientada-en-la-
barcelona-de-2003-y-la-burbuja-inmobiliaria-cataluna/

El escritor Lluís-Anton Baulenas (Barcelona,   64 años) ha sido declarado por unanimidad
ganador de la primera edición del Premio Barcelona Santa Eulàlia de Novela por su obra
en el Teatre Romea esta tarde seré tu mirada. El premio está dotado con un anticipo de
25.000 euros en concepto de derechos de autor. La novela, una historia ambientada en
la Barcelona de 2003 y cuya trama está relacionada con la burbuja inmobiliaria, está
ambientada en la Casa 1 de Àfora, el ágora de pensamiento y creación del focus group).

La obra de Baulenas se impuso entre las 55 candidatas al nuevo premio, dedicado a
novelas en catalán ambientadas total o parcialmente en Barcelona y que realizan
«valiosas aportaciones a la literatura sobre la ciudad». El jurado estuvo compuesto por
Francesco Ardolino, Llucia Ramis, Enric H. March, Jordi González y Alba Cayón.

seré tu mirada cuenta las aventuras de Jaume Pedrol, un profesor de literatura jubilado
que acaba trabajando para el zar en una inmobiliaria fantasma que esconde una
organización mafiosa. El protagonista se ve envuelto en las maniobras de unos
personajes que se comportan en la ciudad como si estuvieran por encima del bien y del
mal.

https://notasdeprensa.org/lluis-anton-baulenas-gana-el-primer-premio-santa-eulalia-con-una-novela-ambientada-en-la-barcelona-de-2003-y-la-burbuja-inmobiliaria-cataluna/
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Los temas de la novela incluyen subsidios, los remontados, el cuestionado realce para
agilizar la edificabilidad, que afectan a muchos edificios históricos de Barcelona,   
especialmente en el Eixample y de forma notoria a algunos edificios modernistas. El
protagonista debe enfrentarse a un culpable arquitecto multimillonario que diseñó
multitud de ascensores durante el franquismo y piensa comprarlos en 2003 para
deshacerlos.

El contexto de la novela, según la nota del premio, es el de una Barcelona con síndrome
de abstinencia de los grandes eventos, lejos ya de las Olimpiadas, ganando el Fórum de
las Culturas de 2004 en las elecciones municipales de 2003 que volvió a ganar Joan
Clos y el primer trío de izquierdas surgido de los catalanes. Un momento «que ahora
podemos leer con suficiente perspectiva histórica».

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Suscríbete para no perderte nada.

Baulenas, que solicitó el premio bajo seudónimo, es autor de una veintena de novelas
(varias adaptaciones teatrales), además de dramaturgo y traductor. Ha ganado
numerosos premios y ha sido traducido a una docena de idiomas. La marca del premio
subraya que Barcelona ha sido siempre su paisaje de referencia.
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February 13, 2023

Lluís-Anton Baulenas wins the first Santa Eulàlia
Award with a novel set in Barcelona in 2003 and the
house bubble

nyznews.com/2023/02/13/lluis-anton-baulenas-wins-the-first-santa-eulalia-award-with-a-novel-set-in-barcelona-in-
2003-and-the-house-bubble/

 

Lluís-Anton Baulenas.Wikimedia

The writer Lluís-Anton Baulenas (Barcelona,   64 years old) was unanimously proclaimed
this afternoon in the Teatre Romea the winner of the first edition of the Barcelona
Romana Premio Santa Eulàlia for his work. I will be your appearance. The prize is
endowed with 25,000 euros before copyright. The novel, a story that takes place in
Barcelona in 2003 and whose plot is related to the real estate bubble, will be published on
March 1st in its Narratives collection by the publishing house Comanegra, promoter of the
award together with Àfora Focus Edicions (the publishing house of Àfora, the Agora of
thought and creation of the Focus Group).

The work of Baulenas triumphed among the 55 who competed for the new prize, intended
for novels in a Catalan setting wholly or partly in Barcelona and which offer “valuable
contributions to literature about the city”. The jury was formed by Francesco Ardolino,
Llucia Ramis, Enric H. March, Jordi González and Alba Cayón.

More information
I will be your appearance tells the adventures of Jaume Pedrol, a retired literature
professor who ends up working for the tsar in a phantom real estate company behind
which a mafia organization is hidden. The protagonist will be involved in the maneuvers of
some characters who act in the city as if they were above good and evil.

Between the subjects of the novel is the retributions, the remonts, the dubious elevations
to accelerate buildability, which affect many historic buildings in Barcelona,   especially in
the Eixample and in a striking way on some modernist buildings. The protagonist has to

https://nyznews.com/2023/02/13/lluis-anton-baulenas-wins-the-first-santa-eulalia-award-with-a-novel-set-in-barcelona-in-2003-and-the-house-bubble/
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fight with a millionaire architect with a bad conscience, who during the Francoist regime
designed a large number of elevators and in 2003 wants to buy them to undo them.

The context of the novel, according to the prize note, is that of Barcelona with withdrawal
syndrome from important events, which is already far from the Olympics and wins the
Forum of Cultures in 2004, at the time of the municipal elections of 2003. that Joan Clos
won again and the first left tripartite that came out of the Catalans. A moment “that we
can now read with sufficient historical perspective.”

Baulenas, who applied for the prize under a pseudonym, is the author of twenty novels
(several adapted for the cinema), as well as a playwright and translator. It won many
awards and was translated into a dozen languages. The award note underlines that
Barcelona has always been its reference landscape.
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Lluís-Anton Baulenas wins the first Santa Eulàlia
Award with a novel set in Barcelona in 2003 and the
housing bubble

westobserver.com/news/europe/lluis-anton-baulenas-wins-the-first-santa-eulalia-award-with-a-novel-set-in-
barcelona-in-2003-and-the-housing-bubble/

The writer Lluís-Anton Baulenas (Barcelona,   64 years old) has been unanimously
proclaimed this afternoon at the Teatre Romea winner of the first edition of the Barcelona
Santa Eulàlia Novel Award for his work I will be your look. The award is endowed with
25,000 euros in advance of copyright. The novel, a story that takes place in Barcelona in
2003 and whose plot is related to the real estate bubble, will be published on March 1 in
its Narratives collection by Comanegra publishing house, promoter of the award together
with Àfora Focus Edicions (the publishing house of Àfora, the agora of thought and
creation of the Focus group).

Baulenas’s work has prevailed among the 55 that competed for the new award, intended
for novels in Catalan set wholly or partially in Barcelona and that offer “valuable
contributions to literature about the city.” The jury was formed by Francesco Ardolino,
Llucia Ramis, Enric H. March, Jordi González and Alba Cayón.

I will be your look tells the adventures of Jaume Pedrol, a retired literature professor who
ends up working for the tsar in a ghost real estate company behind which a mafia
organization is hidden. The protagonist will be involved in the maneuvers of some
characters who act in the city as if they were above good and evil.

Among the novel’s themes are the remunes, the remounts, the questionable height
extensions to speed up buildability that affect many historic buildings in Barcelona,   
especially in the Eixample and in a striking way on some modernist buildings. The
protagonist has to fight with a millionaire architect with a bad conscience who during the
Franco regime designed a large number of lifts and in 2003 wants to buy them to undo
them.

The context of the novel, according to the award note, is that of a Barcelona with
withdrawal syndrome from major events, which is already far from the Olympic Games
and wins the Forum of Cultures in 2004, at the time of the municipal elections of 2003
that Joan Clos won again and the first left-wing tripartite that emerged from the Catalans.
A moment “that we can now read with sufficient historical perspective.”

Baulenas, who applied for the award under a pseudonym, is the author of twenty novels
(several adapted to the cinema), as well as a playwright and translator. He has won
numerous awards and has been translated into a dozen languages. The award note
underlines that Barcelona has always been his reference landscape.

Source: Elpais
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