Barcelona, a 26 d’octubre de 2018

NOTA DE PREMSA

L’obra “La memoria de las olas”, guanyadora
del XXII Premi Literari Nostromo: l’Aventura
Marítima
En la categoria infantil i juvenil ha guanyat l’obra “El peixet Asty al mar” del jove
Tomàs Jiménez
“La memoria de las olas”, de Marta Currás Martínez ha estat guardonada amb el XXII Premi
Literari Nostromo: l’Aventura Marítima que assenyala les millors creacions literàries de
temàtica marítima, impulsat per l’Associació Amics de Nostromo, el Museu Marítim de
Barcelona i l’Editorial Joventut. En la categoria de literatura infantil i juvenil, el premi XV Premi
Literari Infantil i Juvenil l’ha obtingut l’obra “El peixet Asty al mar” del jove Tomàs Jiménez.
Ahir dijous 25 d’octubre al vespre va tenir lloc el lliurament de l’edició d’enguany dels Premis,
un acte celebrat al Museu Marítim de Barcelona.
XXII Premi Literari Nostromo: l’Aventura Marítima
“La memoria de las olas”, de Marta Currás Martínez
El premi està dotat amb 6.000 € i la publicació de l'obra a càrrec d’Editorial Joventut.
Novel·la d'aventures i misteri on diferents trames i personatges s’acaben interrelacionant,
teixint un relat intens i sorprenent que té com a escenari la ciutat marítima de Vigo l’any 1924.
Sinopsi de l’obra: Al voltant del mar Atlàntic, que governa el clima i els ritmes de la ciutat,
diferents vivències personals acaben per entrellaçar-se amb la investigació d'una misteriosa
epidèmia que assetja la ciutat i d'un crim comès vint anys enrere. Un relat on totes les històries
tenen relació i on cada peça és clau per encaixar amb la següent. En Santos i la seva passió per
Verne, la Cristina i el seu esperit artístic, la Beatriz i la seva malvada progenitora i l'anglès
Homer K. Lochless i la seva recerca d'un galió enfonsat. Persones reals, com la fotògrafa Ruth
M. Anderson o l'industrial i inventor Antonio Sanjurjo Badía. Escenaris verídics com la
Panificadora de Vigo i d’altres indústries vigueses dels anys vint. Tot conforma una trama amb
una acurada ambientació en l'època en què transcorre la novel·la. Altres elements i
personatges secundaris amaneixen aquest relat en el que l'oceà - amb les seves ones, corrents
i temporals - es converteix en escenari i personatge alhora.
XV Premi Literari Infantil i Juvenil
El primer Premi rep un curs de vela al Centre Municipal de Vela (Port Olímpic). Tant el Primer
com el Segon Premi d’aquesta categoria rebran un passi familiar anual per a Las Golondrinas.
“El peixet Asty al mar” de Tomàs Jiménez Rodríguez. Primer Premi
Els vents de la rosa dels vent reunits no es posen d’acord a l’hora de bufar. Bufen tots de cop i
provoquen una tempesta que fa que el peix Asty es perdi dels seus pares, després de moltes
aventures una balena i uns dofins l’ajuden a tornar a casa.

“Escola de corall”, de Jana Neira . Segon Premi
Un peix explica com és la seva escola de corall i la relació que té amb els seus companys de
l’escola.
Enguany s’han presentat a aquest certamen 43 obres inèdites d’autors i autores procedents de
l’Argentina, Colòmbia, Espanya, EUA, Israel, Itàlia, República de Cuba i República de Xile. El
Premi Literari Nostromo assenyala les millors narracions que tenen relació amb la mar i la
temàtica marítima en general i és l’únic de la seva especialitat a l’Estat espanyol. Es diu així en
honor a Joseph Conrad, capità de la Marina Mercant i escriptor, que va elevar a categoria
universal l’imaginari i la realitat de la tripulació d'un vaixell. El Premi està dedicat cada any a
una figura rellevant del món de les lletres i la present edició versa en l’escriptor Francisco
Coloane (1920-2002), considerat un dels escriptors xilens més rellevants del segle XX, membre
destacat de la Generació Literària del 1938, Premi de la Societat de Escriptors el 1957 i el Premi
Nacional de Literatura el 1964. Consulteu en aquest enllaç les obres premiades en edicions
anteriors.
El premi està impulsat per l’Associació Amics de Nostromo, el Museu Marítim de Barcelona i
l’Editorial Joventut. Amb el suport de la Facultat de Nàutica, l'Autoritat Portuària de
Barcelona, organitzacions relacionades amb el sector, empreses de la comunitat portuària de
Barcelona i col·laboradors particulars.
Més informació: http://www.premionostromo.org/
Descarrega’t imatges de l’entrega de premis a la Sala de premsa virtual de l’MMB:
http://mmb.cat/museu/premsa/
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