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Una novel·la sobre la 
Catalunya del segle XII 
guanya el Néstor Luján

ANNA ABELLA

BARCELONA

‘Rere els murs’, 
de Núria Esponellà, 
recupera la història de 
Sant Pere de Rodes

A
mb Rere els murs, «una obra 
que parla d’un lloc emble-
màtic de Catalunya», el 
monestir de Sant Pere de 

Rodes, i amb un  resultat «rodó per la 
seva ambientació històrica del segle 
XII, per la descripció de les intrigues 
palatines del comte d’Empúries i la 
vida monàstica i per la recreació del 
món artístic», com va dir l’escripto-
ra i membre del jurat Maria Carme 
Roca, Núria Esponellà (Celrà, Giro-
nès, 1959) va guanyar ahir el XIII pre-
mi Néstor Luján de Novel·la Històri-
ca, dotat amb 6.000 euros i convocat 
per l’editorial Columna. 
 «És una intriga amb una trama 
que es basa en un secret relacio-
nat amb els càtars –va explicar ahir 
l’autora– però també és una novel-
la d’aventures ben documentada, 
que parla d’amor innocent, amb uns 

personatges històrics i fets reals». 
 D’aquestes figures reals, la que 
sustenta Rere els murs és la del Mestre 
de Cabestany, un escultor del romà-
nic que en plena esplendor de Sant 
Pere de Rodes va crear una especta-
cular portada de marbre de Carrara, 
«del qual es desconeix l’origen», per 
acollir els pelegrins que anaven cap 
a Santiago de Compostel·la i Terra 
Santa. «Per recrear aquest personat-
ge i saber com es treballava en l’èpo-
ca vaig parlar amb mestres del mar-
bre», va assegurar Esponellà, filòlo-
ga, professora i autora de diversos 
poemaris i novel·les, entre els quals 
hi ha els premiats La mirada de la ga-
vina o La travessia.

DORMIR INTRAMURS / L’escriptora expli-
ca que han estat quatre anys de tre-
ball, amb una investigació compli-
cada, «ja que els arxius originals de 
Sant Pere de Rodes es van cremar a  la 
guerra del francès», i una tasca d’in-
trospecció: «Vaig dormir al mones-
tir, el vaig recórrer de nit i vaig can-
tar a l’altar, per captar el que podien 
explicar-me els murs de pedra». 
 Segons Esponellà, «és una novel·la 
coral però el seu protagonista és un 

jove que descobreix l’amor i que vol 
deslliurar-se de la condició de servi-
tud al monestir». En realitat, afegeix, 
«el tema central és la recerca de la lli-
bertat. No només depenem de condi-
cionaments socials, murs exteriors, 
sinó també dels interiors, les auto-
limitacions, falses creences i fantas-
mes que tots arrosseguem». La seva 
visió de l’edat mitjana, diu, és menys 
simplista: «Hi havia pors i superstici-
ons però també hi havia valors com 
la confiança i la força de la paraula 
donada». H

33 Núria Esponellà, ahir.
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Els llibreters guardonen  
Sherwood Anderson

L’Amèrica profunda 
de ‘Winesburg, Ohio’ 
obté el premi Llibreter

EL PERIÓDICO

BARCELONA

El retrat de la frustració i sole-
dat dels habitants d’un poble de 
l’Amèrica profunda a inicis del 
segle XX, que el nord-americà 
Sherwood Anderson (1876-1941) 
va realitzar als relats Winesburg, 
Ohio (1919), va acon-
seguir ahir el premi 
Llibreter.
  El guardó celebra 
aquest any el desè 
aniversari convertit 
en un dels més valo-
rats «per la seva inde-
pendència, l’impuls 
que representa en 
les vendes i l’aposta 
per títols poc cone-
guts i de qualitat», 
va explicar ahir Im-
ma Bellafont, presidenta del Gre-
mi de Llibreters de Catalunya, as-
sociació que concedeix el premi. 
 Segons el jurat, Winesburg, 
Ohio, publicat per Viena en ca-
talà i Acantilado en castellà, «és 
un text literari d’escola d’un au-
tor que es coneix poc aquí i que 

compta amb una edició i una tra-
ducció molt cuidades». Llegir aques-
ta obra, segons explicava Enrique 
de Hériz a la ressenya publicada en 
aquest diari el juliol passat, «és un 
plaer: són relats delicats, subtils, te-
nyits d’una atenció hipersensible al 
batec de vida que es mostra en les ex-
centricitats dels pobladors». Sher-
wood Anderson va deixar emprem-
ta en autors com Steinbeck, Faulk-
ner i Hemingway.
 Entre els  f inalistes ,  Sí lvia 

Alcàntara, amb Olor 
de Colònia (Edicions de 
1984); Judit Pujadó, 
amb Les edats perdudes 
(Empúries); Juan Boni-
lla, amb Tanta gente sola 
(Seix Barral), i el desapa-
regut Wallace Stegner, 
amb En lloc segur (Libros 
del Asteroide).

ÀLBUM IL·LUSTRAT / El pre-
mi Llibreter al millor àl-
bum il·lustrat va ser per 

a Compte amb la granota (Joventut), de 
William Bee, la història d’una àvia 
que té una granota protectora al seu 
jardí.
  L’acte d’entrega, ahir a l’Institut 
d’Estudis Catalans, va servir per ho-
menatjar l’editor Isidor Cònsul, que 
va morir el 27 d’agost passat. H
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