Enric Mas va presentar el seu llibre,
'Nits en blanc' el passat diumenge

Enmig d'una Sala Noble força atapeïda de gent, l'autor va presentar un llibre que agradarà als lectors
Redacció / MONTBLANC

La Sala Noble del Consell
Comarcal de la Conca de
Barberà va acollir aquest pas‐
sat diumenge dia 13 dʹabril, a
partir del punt de les 12 del
migdia, lʹacte de presentació
del llibre, Nits en blanc dʹEn‐
ric Mas, a càrrec de lʹescrip‐
tor Enric Montagut i de lʹau‐
tor, en una sala que va desta‐
car per la forta assistència de
la comunitat educativa mont‐
blanquina que tant va arri‐
bar a conèixer lʹautor, en es‐
pecial, la de lʹIES Martí lʹHu‐
mà. Lʹacte es va anar desen‐

L'acte de
presentació
d'aquest llibre va
estar ple de
moments molt
emotius

L'acte va comptar amb una forta participació de la que fos comunitat d'educació que va conèixer Enric Mas

volupant segons el previst i
no
sense
absència
de
moments
emotius,
especialment, en el moment
de la intervenció de lʹautor
del llibre que es presentava.
Enric Mas
LʹEnric Mas Aixalà va
néixer a Lleida el 1974. Es‐
tudià Òptica i Optometria a
lʹEUOOT de Terrassa, UPC,

tot i que estigué més de nou
anys sense exercir. Féu opo‐
sicions a la Generalitat de
Catalunya i el destí el portà a
treballar a lʹIES Martí lʹHu‐
mà de Montblanc, on estigué
des del 2001 fins al 2006.
Amant de la literatura i
escriptor afeccionat, ha es‐
crit poesia, no publicada de
moment, i una sèrie de relats
que componen la seva

propera primera publicació,
el llibre Nits en blanc.
La inspiració dʹaquests
relats prové de la seva prò‐
pia experiència i de la me‐
ravellosa relació amb la gent
de la Conca de Barberà, on
sʹhi sent realment adoptat.
Actualment, per raons per‐
sonals, és a lʹauto‐exili a
Saragossa exercint, altre cop
coses del destí, com a
òptic‐optometrista
i,
des
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dʹallà, la inspiració lʹacom‐
panya com a manifestació
de lʹenyorança de la seva terra
en tot moment.
Cal destacar que des del
dia 7 dʹabril, Nits en blanc ja es
pot trobar ja a la capital de la
Conca de Barberà, concre‐
tament, a la Baldufa i a la
llibreria Requesens.

