
El Centre de Tecnificació Esporti-
va va ser escenari de la xerrada
que, sobre salut i esport, va prota-
gonitzar ahir Manuel Suárez, do-
cent i científic, que acaba de pu-
blicar el llibre Esport i salut. Què
hi diu la ciència? La conferència,

organitzada per la Societat Ando-
rrana de Ciències (SAC) i que va
ser seguida per una trentena de
persones, va comptar amb la pre-
sència del ministre de Salut, Joan
Martínez Benazet. 

Suárez torna amb aquest segon
llibre de divulgació després de La
ciència, tard o d’hora, ho explica
tot, llibre editat el 2016 amb l’ob-

jectiu de posar negre sobre blanc
d’una manera entenedora algu-
nes veritats científiques i dester -
rar certs mites. Torna a la càrrega
contra alguns dels mites i desin-
formacions de l’actualitat, dèiem,
ara centrat en el món de l’esport:
parla com a científic però també
com a atleta i entrenador ell ma-
teix. Així, comença per plantejar
fins a quin punt l’esport és salu-
dable i quan deixa de ser-ho, do-
nant resposta a qüestions pràcti-
ques com ara quin és l’exercici
més recomanable per a cadascú. 

Presentació del llibre ‘Esport
i salut. Què hi diu la ciència?’
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Era el dia de Francesc Puigpelat,
guanyador de l’últim premi Car-
lemany per al foment de la lectu-
ra, amb La nedadora: fins ahir, re-
coneixia l’autor, el seu era un
premi “virtual” que es materialit-
zava, amb el llibre entre les mans
i la cerimònia de lliurament, cele-
brada al Park Hotel, amb el cap
de Govern, Xavier Espot, estre-
nant-se en un acte cultural i men-
tre no pren possessió l’anunciada
titular del ministeri, Sílvia Riva.
Era el dia de Puigpelat, dèiem,
però el Carlemany venia ahir car -
regadet de novetats de certa vola-
da per la fortuna que acompanya
títols anteriors en aquest palma-
rès: Wolfgang, relat amb què Laia
Aguilar aconseguia el premi el
2016, tindrà una versió cinemato-
gràfica, de la qual s’encarregarà
Javier Ruíz Caldera, director que
està darrere de productes com
l’adaptació de Superlópez, Ana-
cleto agente secreto, Tres bodas de
más o Spanish Movie. 

Ho va anunciar Glòria Gasch,
la directora de l’editorial Colum-
na, segell que edita els títols pre-
miats pel Carlemany. Qui va re-
cordar que la novel·la va sortir al
mercat en castellà al febrer, de la
mà de Destino, i que a la vista de
l’èxit obtingut –se n’han fet cinc
edicions– en breu sortirà una se-
gona part: Wolfgang. El secret del
pare. També Rut sense hac, de
Muriel Villanueva, premiada l’e-
dició passada, gaudeix del favor
de públic i crítica, va assegurar
Gasch, i va entrar “amb força”
com a lectura recomanada a les
escoles de Catalunya. Tot plegat
va portar l’editora a considerar
que “crec que el premi Carle-

many s’està consolidant com una
marca amb gran credibilitat”, si-
tuació que es reflecteix en el fet
que “sigui fàcil que el llibreter ja
agafi el premi, perquè a vegades
costa molt de convèncer-los”, ate-
sa l’enorme quantitat de títols per
triar. 

En aquesta llista de guanyadors
entra Puigpelat, escriptor i perio-
dista ja de llarg recorregut i que ja
havia recollit un Carlemany en
l’etapa anterior: el 2005 va ser
guanyador amb Els llops. Recollia
el premi de mans d’un Espot que
es referia a la tasca transversal

d’aquest premi que té joves estu-
diants com a jurat (amb el suport
i assessorament d’adults). “Fins
ara era un premi virtual, ara el
materialitzo, amb el llibre ja entre
les mans”, va manifestar l’autor, a
qui es va comunicar el guardó el
gener passat. 

El llarg recorregut de Puigpelat
en el món de les lletres va fer que
Gasch manifestés moltes expec-
tatives. La veterania de l’autor,
nascut a Balaguer el 1959, es des-
plega en “el domini de la tècnica”
en una “novel·la ben cohesiona-
da”, que “crea intriga, expectati-
ves, i que és molt virtuosa en els
detalls per aconseguir que el lec-
tor s’enganxi”. 

L’argument gira al voltant del
drama dels refugiats, amb tres
adolescents iraquians que troben
una joveneta anglesa que intenta
ajudar-los. Peripècia a banda, és
un relat de creixement personal
perquè, va explicar, recordant
Eduard Punset i la seva fórmula
sobre la felicitat, “la nostra capa-
citat per ser feliços és directa-
ment proporcional a la nostra ca-
pacitat de canviar”, i el secret en
una novel·la, va revelar, està lligat
no tant al fet que passin coses, si-
nó que el protagonista no sigui el
mateix per dins quan comença
que quan acaba el relat. 

A. D. 
Andorra la Vella

ELLETRESA‘LA NEDADORA’ VEU LA LLUM COINCIDINT AMB LA GALA DE LLIURAMENT

El premi Carlemany, tota una “marca”
Javier Ruíz Caldera, el director de ‘Superlópez’, rodarà una adaptació al cine de ‘Wolfgang’, guanyadora del
2016SColumna editarà una segona part del llibre i reedita ‘Rut sense hac’SPuigpelat recull l’últim guardó
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Francesc Puigpelat

“Fins ara era un premi
virtual, ara el
materialitzo, ja amb 
el llibre a les mans”

GUANYADOR DE L’EDICIÓ DEL 2018

Glòria Gasch

“Crec que el premi
Carlemany s’està
consolidant com una
marca amb credibilitat”
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