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Gaspar Hernández a Puigcerdà
El periodista i escriptor presentarà la seva nova novel·la ?La terapeuta' i farà una
conferència per parlar sobre l'ansietat. L'acte està organitzat per l'AUCer i es farà
aquest divendres, a les 20.30 hores, al Museu Cerdà de Puigcerdà

Gaspar Hernández serà aquest divendres 28 de febrer a Puigcerdà, dins del cicle de
Conferències de l'AUCer. L'escriptor i periodista garrotxí reflexionarà sobre «L'ansietat de la
societat actual i la necessitat de ser perfectes». Hernández també presentarà el llibre La
terapeuta. L'acte serà a les 20.30 hores al Museu Cerdà. L'entrada és gratuïta.

L'acte s'organitza en col·laboració amb la Biblioteca Comtat de Cerdanya. El presentador del
programa de Catalunya Ràdio &lsquo;L'ofici de viure' oferirà al públic el seu punt de vista a l'entorn
de la pressió a què les persones es veuen sotmeses actualment per aconseguir aquelles coses
que la societat considera com a èxit. Les intervencions de Gaspar Hernández a la ràdio i en
d'altres mitjans, com ara el seu bloc d'internet, tenen milers de seguidors i intenten aportar llum
als grans interrogants del món contemporani.

El llibre. El protagonista de &lsquo;La terapeuta', Hèctor Amat, és un actor bloquejat per
l'ansietat després de presenciar l'assassinat d'una jove. Per calmar l'angoixa, visita una
terapeuta amb qui passarà d'una relació professional a una relació de dependència. Per tal que
pugui actuar, ella va cada nit a la representació que fa, la d'un psicòleg que s'enamora d'una
pacient.
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Gaspar Hernández (Sant Esteve d'en Bas, 1971) es va donar a conèixer presentant la franja
nocturna de Catalunya Ràdio i el programa &lsquo;Una nit a la terra'. Des d'aleshores ja va
mostrar interès per d'altres facetes a banda del periodisme, com ara la literatura i la filosofia. El
2002 va presentar el conjunt de relats Mandra; i el 2006, El llibre de les emocions. El 2009 va
guanyar el Premi Josep Pla de Narrativa per El silenci. El mateix any, el seu programa
&lsquo;L'ofici de viure' va rebre el Premi Ciutat de Barcelona.

www.gasparhernandez.cat
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