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Una novel·la situada a Andorra,
finalista del premi Proverse

CANT CORAL
AGÈNCIES / COR NACIONAL DELS PETITS CANTORS LLIURES

L’autora de l’obra, en anglès, és Patricia Grey, australiana resident
PATRICIA GREY

E. J. M.
Andorra la Vella

La novel·la de misteri Death has a
thousand doors, de Patricia Grey,
ha estat finalista del premi Proverse 2010, un guardó literari
convocat per l’editorial Proverse
Hong Kong, que premia obres
inèdites procedents d’arreu del
món. La singularitat del relat,
escrit en anglès, és que l’acció
transcorre a Andorra.
El premi literari és fruit d’una
iniciativa d’una parella d’escriptors i professors universitaris,
Gillian i Verner Bicley, establerts
a Hong Kong però que cada any
passen uns mesos a Ordino.
Cada any, a Ordino, llegeixen
fragments de les obres semifinalistes del premi i, més tard, a
Hong Kong, anuncien els finalistes i l’obra guanyadora.
Grey, australiana instal·lada
a Andorra des del 1996, plasma
en la seva primera novel·la les
impressions que li va causar. En
la trama, ambientada a finals

Els cantors lliures, a Tolosa
El Cor de Petits Cantors Lliures va actuar el cap de setmana
passat a la catedral de Saint Étienne de Tolosa per celebrar els
75 anys d’història del Cor de la Croix Potencé. El dia 15 el grup
actuarà a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella.

COncerts
L’escriptora Patricia Grey.

dels anys 90, una australiana es
desplaça al Principat per veure
la seva germana, però ha desaparegut. La protagonista s’enamora d’un policia andorrà i en
la història s’hi barreja contraban, un polític sospitós... Grey
explica que es va inspirar en el
cas d’una dona francesa desapareguda en un hotel d’Ordino.

L’escriptor Albert Villaró,
expert a ambientar novel·les
de misteri a Andorra, ha dit de
l’obra de Grey que “ofereix una
nova perspectiva del nostre petit món, tan tancat, tan complex,
tan desconegut”.
L’escriptora novella presenta
la novel·la aquesta tarda, a les
sis, al local 5 Sentits d’Ordino.

Quatre noves propostes
musicals a la capital
Redacció
Andorra la Vella

Quatre nits de música a la capital. Avui és el torn de Bossa
Nostra, un duet de bossa, jazz
i música popular brasilera.
Demà actua Mario Boville, un

artista polifacètic. Dissabte
actuarà Caracola, un grup de
rumba fusió. I diumenge, Patty
presenta Back to grass, pop rock
diferent. Tots els concerts seran
a La Fada Ignorant, a les onze
de la nit, i valen tres euros.

Truca’ns al 73 75 73 o envia’ns un e-mail a
restaurants@anyospark.com i el nostre xef
executiu, Jaime Huerta, prepararà el menú
ideal per al teu grup, totalment personalitzat.

365 dies d’esforç
bé es mereixen una nit d’èxit!

Podem organitzar-vos també divertidíssimes
activitats presopar a l’AquaSpa o al Club Esportiu.
Consulta’ns!

Carretera d’Anyós s/n. Telèfon 73 75 73. www.anyospark.com
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