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El periodista i 
escriptor Quim 
Aranda presenta la 
seva primera novel·la 
a la biblioteca del 
centre  
 

El periodista i escriptor Quim Aranda presenta aquesta tarda a la Biblioteca de Montcada centre 
(19.30h) la seva primera novel·la ‘El avión de madera que logró dar media vuelta al mundo’, 
publicada per l’editorial Candaya. L’obra narra la història de Marcelo Rojo, un missatger aeri 
amb por a volar que, a final de la dècada dels noranta, reconstrueix el seu passat familiar, 
marcat per la Guerra Civil i l’emigració a Catalunya.  
Aranda acaba de ser escollit Nou Talent FNAC. Aquesta distinció (abans aconseguida, entre 
d’altres, per l’argentí Rodrigo Fresán, el peruà Santiago Roncagliolo i la catalana Lolita Bosch), 
premia el més refrescant i destacat de les noves propostes literàries o musicals. 
Quim Aranda va treballar al Diari de Barcelona, El Observador i El Mundo i va ser guionista del 
programa cultural de Televisió de Catalunya ‘Stromboli’. Des del 1998, col·labora amb el diari 
Avui, i ara escriu des de Londres, ciutat on resideix.  
Per tenir més informació d’ aquesta novel·la sobre l’emigració, la identitat i la memòria es pot 
consultar el web http://www.candaya.com/elaviondemadera.htm. 
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  La Salle estrena dissabte el musical 
'Annie' protagonitzat per una nena de 8 
anys 

Un espectacle adient pel Nadal del qual se'n faran 
sis representacions més

+ noticies

Una col·lecció de fotos inèdites de l'arxiu Matllo-Aguilar il·lustra el 
calendari de 2008 

L'exposició 'El dibuix i Joan Capella' viatja fins a Corbera de Llobregat 

El Mercat d'Art obre portes disposat a oferir obres de qualitat a bon 
preu 

El Finalista del Masoliver de Pintura recrea una interessant composició 
visual a l'Auditori 

L'actriu Núria Gago serà una de les amants del llegendari bandoler 
Serrallonga a TV3 

L'Abi signa un acord per col·laborar en el programa Voluntariat per la 
llengua 

La Unió remodela l’escenari i adequa l’espai a la normativa sobre 
mobilitat 

Les comparses ja poden es inscriure a la Rua de Carnaval 2008 que 
es farà el 2 de febrer 

Un total de 17 artistes participen en l'onzena edició del Mercat d'Art 

Un concert-espectacle recorda el músic francès Erik Satie 
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