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Divendres al vespre es va fer públic el veredicte de la novena edició del certamen Les Millors Pàgines

Muntsa Mimó, de Barcelona, guanya l’ordinador portàtil amb ‘Regal d’aniversari’ 

Set dels tretze relats premiats a Les 
Millors Pàgines són de la comarca

Granollers

EL 9 NOU

Set dels tretze relats guanya-
dors de la novena edició del 
certamen Les Millors Pàgi-
nes són del Vallès Oriental. 

Així es va fer públic diven-
dres al vespre en l’acte de 
lectura del veredicte i entre-
ga dels premis a la Biblioteca 
Roca Umbert de Granollers, 
presentat pel poeta Esteve 
Plantada. L’autora, però, 

que s’emportarà l’ordinador 
portàtil que aporta el patro-
cinador Punt Informàtic de 
Granollers és Muntsa Mimó 
(Montserrat Colell Mimó), 
de Barcelona. El seu relat 
Regal d’aniversari servirà per 

titular el llibre que publicarà 
Brau Edicions pels voltants 
de Sant Jordi de l’any que ve, 
i que inclourà els 13 relats 
guanyadors.

Els autors del Vallès Ori-
ental que formaran part 

d’aquesta obra són Ana 
Rodríguez Ventura, veïna 
de Llinars i presentadora 
de Granollers TV, amb el 
relat Il·lusions; Pep Homar 
i Giol, de Mollet, amb 
Repensaments; Xavier Moya 
Sánchez, de Vallromanes, 
amb El punt cec; Manuel 
Reyes Lozano, de Granollers, 
amb (Des) prestigi professi-
onal; Carme Ballús Molina, 
de les Franqueses i professo-
ra de l’IES Antoni Cumella, 
amb L’obrador del carrer 
Montbrió; Carles Zafón 
Llopis, de Parets, amb Poe-
mari, i Teresa Valls Baró, de 
Santa Eulàlia de Ronçana 
amb Fer maletes. El llibre es 
completarà amb els relats La 
crònica absurda d’un capellà 
embriac, d’Àlex Garrido Ser-
ra, de Manlleu; Llet amarga, 
de Gerard Gomila Carp, d’El 
Masnou; 37 0 52’ 30’ ‘N, d’Eva 
Maria Albiol González, 
de Vilafamés; L’esmorzar 
dels diumenges, de Jordi 
Dausà Marscort, de Cassà 
de la Selva, i Cargolada, de 
Josep Maria Moltó Sans, de 
Barcelona.

Els relats 
guanyadors es 
publicaran en un 
llibre per Sant Jordi
Els relats d’aquesta novena 
edició del certamen han estat 
escollits per un jurat format 
per Núria Martínez Vernis 
(poeta), Ada Parellada (res-
tauradora i escriptora de lli-
bres de cuina), Lluís Oliván 
(escriptor), Albert Villaró 
(escriptor i arxiver), i Xavier 
Marí (filòsof, periodista, 
professor i membre del grup 
Foragitats). 

L’obra intenta portar a l’escenari l’estil dels còmics manga

Proposta arriscada al Teatre 
de Ponent amb ‘Puputyttö’
Granollers

Josep Barbany

Vestuari de col·legials, mol-
tes ganyotes i molt movi-
ment amb pauses forçades. 
Portar a l’escenari l’estil 
i l’imaginari dels còmics 
manga ha estat el difícil 
repte d’Alícia Gorina amb 
Puputyttö (la chica conejita), 
de la jove dramaturga finesa 
Saara Turunen. Una arrisca-
da proposta de l’Associació 
Artística Indi Gest presenta-
da aquest cap de setmana al 
Teatre de Ponent, que trans-
met idees i frescor, però tam-
bé la sensació que la gosadia 
ha estat frenada perquè no 
s’acaba de creure en el que es 
té entre mans.

Taules i cadires de dife-
rents dissenys, mides i for-
mes pintades en color cru 
són l’escenografia bàsica, 
asèptica, dissenyada per 

Sílvia Delagneau. És on 
arrenca l’acció, amb una pau-
sa, com si estiguéssim veient 
la vinyeta d’un còmic. Amb 
l’entrada de Puputyttö, la 
protagonista (Anna Alarcon, 
pèl-roja, expressiva, amb un 
físic que s’ajusta molt bé al 
paper), el públic entra en 
el seu món imaginari, on 
els seus somnis i desitjos 
es barregen amb la realitat 
dels seus pares i germans. 
El text ens presenta una 
mena d’aneguet lleig, una 
jove diferent de la resta que 
rebutja el seu entorn i que 
crea dins el seu cap un uni-
vers fantàstic on una rabieta 
es pot convertir en un tiro-
teig amb bassals de sang de 
cartró. El desig més gran de 
Puputyttö és ser una dona 
encantadora i el seu referent 
és una estrella de la televisió 
de pits generosos (l’actriu 
finlandesa Laura Birn, de 

mirada magnètica i una pre-
sència escènica impactant). 
Conèixer un home de nego-
cis ben plantat i influent li 
permetrà complir els somnis.

És cert que és percep algu-
na espurna de crítica del 
perill dels models femenins 

masclistes. Però el que pre-
domina aquí és l’estètica i el 
moviment. Uns moviments 
al principi estranys, de coreo-
grafies simpàtiques però poc 
treballades, i que posen de 
manifest un conjunt actoral 
més eficaç en l’expressivitat 

de les cares que en la fluï-
desa de moviments. Tampoc 
ajuda la repetició d’escenes, 
de músiques i coreografies. 
El resultat: un experiment 
fresc, al qual s’agraeix el risc, 
però de connexió dubtosa 
amb el públic. 


