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Joan Benesiu, Jordi Cussà i Daniel 

Palomeras finalistes del Premi Crexells 
 
 

Les novel·les Gegants de gel, de Joan Benesiu; 
Formentera lady, de Jordi Cussà; i Hollister 5320 de 
Daniel Palomeras, han estat proclamades finalistes al 

XLV Premi Crexells que atorga l'Ateneu Barcelonès. 

 
 

 
 
 

El jurat del Premi Crexells, compost per Mita Casacuberta, 

David Castillo, Rosa Delor, Anton M. Espadaler i Jordi 

Llovet, i Patrícia Gabancho, presidenta, ha seleccionat les 

obres d’aquests autors, com les tres millors novel·les en català 
publicades durant el 2015. 

 

Durant els propers mesos es realitzarà un programa de 
conferències, debats, col·loquis i activitats per a donar a 

conèixer aquestes tres novel·les que opten al premi.  

 
Les activitats obertes a tothom s’iniciaran aquest Sant Jordi amb 

una lectura pública, de 12 a 13.30 hores, de les tres novel·les 

seleccionades, al jardí de l’Ateneu Barcelonès. 
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Enguany, continua l’estreta col·laboració de l’Ateneu amb els 

lectors dels clubs de lectura convocats pel Servei de 
Biblioteques del Departament de Cultura i Biblioteques de 

Barcelona, que juntament amb els socis de l’Ateneu, decidiran 

l’obra guanyadora, a través del seu vot.  
 

L’objectiu d’aquest guardó és impulsar la participació, fomentar 

de la lectura i la difusió de les principals obres de la novel·la 

catalana contemporània. El guanyador del XLV Premi Crexells 

serà proclamat el 22 de juny, a la Revetlla Literària de 

l’Ateneu Barcelonès. 
 

 

Gegants de gel  
 

A les acaballes de l’any, al voltant d’una taula del petit bar 

Katowice, a la ciutat argentina d’Ushuaia, s’hi troben diferents 
personatges arribats d’arreu del món. L’escriptor, convertit en 

viatger, relata els esdeveniments que succeeixen als diversos 

exiliats ancorats a la fi del món. Un parisenc que fuig de la seva 
acomodada família, un anglès que s’allunya d’un horror familiar, 

un jove mexicà estudiant de química, un xilè circumspecte i 
silenciós, el propi escriptor, que sembla immers en una cerca 

amb motius poc clars i, finalment, una polonesa, la propietària 

del bar. 
 

 

 Joan Benesiu  

 

(Beneixama, 1971) Pseudònim de l’escriptor 

Josep Martínez Sanchis, publica aquesta 
novel·la després d’haver guanyat amb 

Intercanvi (Bromera) el premi Ciutat de 

Xàtiva l’any 2007, d’haver escrit nombrosos contes amb els 
quals ha obtingut diversos guardons i d’haver col·laborat en 

l’opuscle cultural L’Esca, d’Arbúcies, i en la revista Manual de 

Uso Cultural, de Màlaga.  És professor de filosofia a un institut 
de secundària del sud del País Valencià, on dirigeix des de fa 

nou anys un cineclub. 
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Formentera lady 
 

L’atzar, que tot ho pot, reuneix una tropa de cavalls salvatges 
durant un cap de setmana catàrtic, ple d’històries, secrets i 

epitafis, per celebrar el cinquantè aniversari del Daniel Alfals. Es 

troben a cal Pardal, la casona rural que s’ha arreglat per portar 
una vida tranquil·la. El Daniel, de fet, és l’eix sobre el qual 

pivoten les històries que els comensals han anat recordant, per 

formar aquesta novel·la d’experiències imprescindibles, 

narrades amb autenticitat i coratge.  

 
 

Jordi Cussà i Balaguer 

 
(Manresa, 18 de gener de 1961) Traductor i 

actor. Ha publicat les novel·les Cavalls 

salvatges (2000), La serp (2001), L’alfil 
sacrificat (2003, premi Fiter i Rossell 2002), 

Apocalipsis de butxaca (2004), La novel·la de les ànimes 

(2005), Clara i les ombres (2007), El noi de Sarajevo (2010, 
premi El lector de l’Odissea 2009) i A reveure, Espanya (2010).  

 

És també autor dels reculls de narracions Urbana subterrània 
(1985), Actuació de gala (1987) i Contes d’anada i de tornada 

(2009), del recull de poemes SensAles (2004) i de les obres 

teatrals Oi que m'entens? (estrenada el 1976), Tres vistes per a 
un paisatge (1978), Sòcrates o quasi una tragèdia grega 

(1980), Louise (1980), Louise Surprise (1982), Exilia Selene 

(1991), Barcelona 2012 (1996) i Godot vas tard (2008). 
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Hollister 5320 
 

Un home malalt a qui acaben de fer una colostomia emprèn un 
viatge al seu poble d’origen per esclarir alguns secrets de 

família relacionats amb la Guerra Civil i els silencis habituals 

dels llocs petits. Estructurat en dos temps, els pocs dies que 
dura el viatge de retorn al poble i tota una sèrie de flashbacks, 

el relat ens va desgranant l’horror d’una vida trasbalsada per la 

intolerància i l’autoritarisme. Escrita amb sobrietat i elegància, 

la història va pujant d’intensitat fins a les escenes finals, que 

són terriblement colpidores. 
 

 

Daniel Palomeras Casadejús  
 

(Santa Maria d’Oló, 1949) Metge de 

capçalera a Ripoll. També és novel·lista i 
articulista. Ha guanyat els premis J.M. Folch 

i Torres amb El secret del comte i el Gran 

Angular amb El temps feliç. Ha publicat 
també la novel·la L’automòbil negre, una intriga coral en la 

societat de principis del segle passat, i els llibres Veles 

corsàries, El meu germà, El naufragi, Els viatgers de 
l’alba, entre altres. 

 

 
 

 

 

Més informació: 

 
Daniel Corominas  

 

Comunicació  
Ateneu Barcelonès 

comunicacio@ateneubcn.org 

Tel. 93 343 61 21  
@ateneubcn 

http://www.ateneubcn.cat 
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