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El jurat del XXXII Premi «25 d’abril» de Narrativa
Curta de la Vila de Benissa 2012 estava format
per Carme Miquel Delgado, Josefa Guardiola Chorro,
Joan Elies Andrés i Serer i Juan B. Roselló
Tent (president).
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SÒNIA MOLL GAMBOA
Obra guanyadora
del XXXII Premi «25 d’abril»
de Narrativa Curta de la
Vila de Benissa 2012
Un matí d’octubre, al port de Barcelona, tres nens s’embarquen amb els seus avis en un vaixell que creua l’Atlàntic
rumb a Valparaíso, per retrobar-se amb la mare. Comença així
la història d’un viatge als orígens que és també un viatge als
finals: el final de la vida, de la innocència, dels paisatges,
dels amors. Un univers infantil amb més turbulències que
bonança que travessa enyoraments, càstigs, malsons i inferns
amb valor i coratge, com les tulipes que sembla que no creixeran mai i que l’endemà apareixen esplendoroses en un test
oblidat del balcó. Creixen malgrat tot les tulipes és la història
d’uns bessons que es van quedar sense nom propi, d’una
adolescent que estima a cegues, d’una àvia que comença lentament el viatge de tornada... I d’un mes de març que arriba,
cíclic i inexorable, per recordar malsons i barrejar-se amb
totes les naixences.

SÒNIA MOLL
GAMBOA
va néixer a Barcelona l’any 1974. És llicenciada en filologia
catalana i ha fet de correctora, editora, traductora, lingüista i
professora. Ha publicat poemes a la revista Caravansari, al llibre col·lectiu La catalana de lletres 2005, a diverses plaquettes de poesia de Papers de Versàlia (Sabadell) i a l’antologia
poètica Nou de set, aplegada per Susanna Rafart (2011).
Alguns dels seus poemes han estat traduïts al francès. Amb
Non si male nunc (2008), el seu primer llibre de poemes, va
rebre el V Premi Sant Celoni de Poesia. Recentment ha rebut
el Premi de Narrativa 25 d’Abril de Benissa per l’obra Creixen
malgrat tot les tulipes.
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