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Ajuntament de
Salou

ANUNCI
L’Ajuntament de Salou convoca proves
d’aptitud per a l’obtenció de la credencial
de conductor de taxi que habilita per con-
duir taxis del municipi de Salou. Les
sol·licituds per prendre part en les es-
mentades proves s’hauran de presentar
en mà en el Registre General de l’Ajunta-
ment, de dilluns a divendres, en horari de
09.00 a 14.30 hores, fins al divendres 15
de març de 2013.
Les proves es realitzaran el dimecres 20
de març de 2013, a les 10.30 hores del
matí, a la sala de premsa de l’Ajunta-
ment de Salou.
L’acord de la convocatòria, les bases que
la regulen, el model de sol·licitud i l’orde-
nança reguladora del servei urbà de taxi
del municipi de Salou poden consultar-se
en el perfil del contractant de l’Ajunta-
ment de Salou (www.salou.cat), on es
publicarà també qualsevol altra informa-
ció referent al procediment.
El cap del Servei de Suport Intern,
Carlos Beunza Arrúe
Salou, 1 de març de 2013

Blanca Busquets va gua-
nyar el premi Llibreter
2011 amb La nevada del
cucut, una novel·la “molt
dura en alguns aspectes”.
Amb la voluntat de girar
full ha escrit un diverti-
mento, La casa del silenci
(Rosa dels Vents). Es trac-
ta d’una novel·la en què
s’endinsa en el món dels
músics, que coneix bé per-
què la seva família s’hi de-
dica: “El meu pare em va
ensenyar les notes abans
dels tres anys.”

Tot i que ara diu que
quan li vaga toca alguns
valsos al piano, té molt clar
que el seu camí ha estat el
de l’escriptura, però sí que
ha volgut retre un home-
natge a aquest art que li és
tan preuat i, concreta-
ment, a la música de Bach:
“Vaig pensar en una esce-
na a partir de la qual va
néixer tota la novel·la, la
de dues amants del mateix
home tocant el Concert
per a dos violins, de
Bach.”

Dit i fet, Busquets va
idear aquesta història en

què apareixen “diferents
classes d’amor”, al voltant
d’un músic, un director
d’orquestra de l’est de Ber-
lín exiliat a Barcelona als
anys seixanta. La novel·la
es descabdella de manera
retrospectiva i posa en joc
quatre personatges que
prenen la veu en les quatre
parts de la novel·la: la Ma-
ria, una minyona andalu-
sa, “la més completa i que
es cura d’espants quan en-
tra a servir a casa del mú-
sic”; la Teresa “la violinista
més gran, la més normal i
que representa la part més
maca de la música”; l’An-

na, “la violinista torturada
molt ràpida amb els dits
però sense ànima”, i final-
ment el Marc, que és el fill
del director d’orquestra,
“el més innocent de tots
perquè pensa que el seu
pare és un asceta”.

Lluny del tòpic que els
músics de clàssica són
“avorrits”, Busquets ha
volgut retratar el “marro”
que hi ha sovint entre els
artistes, tot pintant esce-
nes en què “després d’as-
sajar els músics passen al
sofà”.

En aquesta novel·la,
que ja s’ha venut a Norue-
ga, Busquets torna a rein-
cidir en el tema de la sole-
dat: “De vegades depenem
molt dels altres i si espe-
rem que ens ajudin estem
perduts.”

Nascuda a Barcelona,
Blanca Busquets viu entre
la capital i Cantonigròs.
Treballa com a realitzado-
ra i guionista a les emisso-
res de Catalunya Ràdio
des de l’any 1986. Entre
els seus títols destaca El
jersei (2006) i La nevada
del cucut, que ha estat tra-
duïda al castellà, a l’alema-
ny, a l’italià i al rus. ■

Valèria Gaillard
BARCELONA

Blanca Busquets s’endinsa en la vida
dels músics en ‘La casa del silenci’

Notes d’amor
i de soledat

L’escriptora, que viu entre Barcelona i Cantonigròs, en la seva novel·la ha trencat el to que
imperava en ‘La nevada del cucut’, guardonada amb el premi Llibreter 2011 ■ JOSEP LOSADA

L’autora ha
volgut trencar
el tòpic que
els músics
de clàssica
són “avorrits”

Francesca Forrellad va
morir ahir als 86 anys.
Francesca era germana
bessona de la guanyadora
del Premi Nadal del 1953,
Lluïsa Forrellad. Frances-
ca era un cas molt particu-
lar de vocació tardana i va
presentar la seva primera
novel·la, La vostra sang
quan tenia 81 anys, una
obra sobre la vida de Gui-

fré el Pilós que va repre-
sentar el seu debut en la li-
teratura Aquesta novel·la
que, segons la mateixa au-
tora, “feia molt de temps
quer l’estava escrivint”, es

va publicar gràcies als
èxits de la seva germana i
als ànims que aquesta li va
donar. En l’obra, Frances-
ca Forrellad retrata la Ca-
talunya del segle IX. ■

Redacció
BARCELONA

Havia publicat la
seva primera
novel·la ‘La vostra
sang’, als 81 anys

Francesca Forrellad
mor als 86 anys

Francesca Forrellad ■ QUIM PUIG




