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ELLETRESAL’AUTOR INICIA UNA PROMOCIÓ QUE SERÀ “MÉS PERSONAL” QUE ALTRES COPS

Salvadó porta el segle XVII a les llibreries
L’última obra de l’escriptor andorrà, ‘Obre els ulls i desperta’, es posa a la venda i es presentarà formalment al desembre
QUÈ HA DIT

Tolino Salerno, Václac Hus
i Fredo ‘el boig’ són els tres
principals personatges del
darrer treball d’Albert
Salvadó, una novel·la que
se situa al segle XVII i que
des d’ahir es pot adquirir.

Albert Salvadó
ESCRIPTOR

“Estic especialment
content del resultat
final. El lector s’ho
passarà fantàsticament”

TONI SOLANELLES
Andorra la Vella

Albert Salvadó ni obre els ulls ni
es desperta. No li cal. Fa temps
que es va treure la son de les orelles. Els que sí que hauran de parar ben desperts i amb els ulls
oberts són els seus seguidors. Els
lectors de novel·la històrica en
general. Des d’ahir, el darrer treball de l’escriptor és a les llibreries. Obre els ulls i desperta (editat
per la barcelonina Meteora; 19,50
euros) transporta aquell qui ho
vulgui al convuls segle XVII europeu. A una història que protagonitza el rodamón de Pisa Tolino
Salerno i que complementen
com a trio de capçalera dos personatges poc o molt savis, poc o
molt misteriosos: el txec Václac

XAVIER PUJOL

Hus i el també italià Fredo. Una
història que conté “moltes dades
verídiques” i que suposa un dels
treballs “més personals” de Salvadó.
“Estic especialment content,
molt satisfet del resultat final”, explicava ahir l’autor en l’inici de la
promoció d’una obra amb la qual

“el lector s’ho passarà fantàsticament bé”. La novel·la reuneix les
condicions necessàries per permetre “una lectura molt agradable”. I per descobrir els pensaments més profunds d’un
Salvadó que ahir assegurava haver-ho “tret tot” en un llibre el
procés de finalització, edició i

distribució del qual, al contrari
d’altres obres que li han generat
“neguit”, el fa “sentir tranquil”. Ple
de “satisfacció”.
És el primer cop que Salvadó
treballa amb Meteora, una editorial petita que es vol fer gran.
L’autor s’hi sent còmode. Els editors, també. I tot plegat farà que la

promoció d’Obre els ulls i desperta sigui “més personal” que en altres ocasions. L’autor hi té més a
dir. O, dit d’una altra manera, se’l
consulta més a l’hora de decidir
les accions a dur a terme. La primera presentació oficial d’una
obra “oberta a molts tipus de públic” es farà a Barcelona el 8 de
novembre. A la llibreria Catalònia. L’estrena formal del llibre al
Principat serà a principi de desembre. I Salvadó estudia l’oferiment del comú d’Escaldes per fer
l’acte al Museu de l’Aigua. “Un
marc nou, un lloc fantàstic, espectacular.” Que pot generar sorpreses. Com les que s’endurà el
lector assidu de l’autor andorrà.
“Hi ha molts trets meus. I a qui li
agrada l’estil Albert Salvadó, gaudirà”.

CONVENIAEL COMÚ DE LA MASSANA CEDEIX A L’ASMA UN LOCAL D’ASSAIG
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El comú de la Massana i l’Associació de Músics d’Andorra (ASMA) van formalitzar l’acord de
cessió d’un local perquè els músics del país puguin assajar, a l’edifici Els Prunyoners, a l’Aldosa.
Una col·laboració amb les bandes del país que el cònsol major,
Josep Maria Camp, va estendre
més enllà: posa a la seva disposició els carrers i places massanenques perquè puguin donar a conèixer al públic la música que
fan. El cònsol va expressar el seu
convenciment que al país hi ha
molts talents però que els cal una

Sortegem 5 sopars.
Escull el sopar que vulguis a la

Descanviable del 29 d’octubre al 6 de novembre presentant el val invitació

o al

empenta per poder desenvolupar
la seva creativitat.
Pel que fa al local d’assaig, el
president de l’ASMA, Robert Marsal, va insistir que la seva idea és

que les instal·lacions que comencen a gestionar no siguin d’ús exclusiu per a unes poques bandes,
sinó que puguin servei al màxim
possible d’usuaris.

tindràs una nit de por!!

Data del sorteig 28 d’octubre
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